
PROTOKÓŁ NR III/2018
Z OBRAD III SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 28 GRUDNIA 2018 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz. 10.05, a zakończyła o godz. 13.40.
Obrady Sesji są nagrywane.

Stan radnych - 25
Obecnych - 25
Nieobecnych - 0
Osób zaproszonych - 160
Obecnych - 84
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad III Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miasta Płocka z 11.12.2018 roku.
4) Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 57),
2. zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  emisji  obligacji  oraz  zasad  ich  zbywania,

nabywania i wykupu (druk nr 58),
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039

(druk nr 59),
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 60),
5. Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy-Miasto  Płock  na  lata  2019-2039

(druk nr 5),
6. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 6),

a) odczytanie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  projekcie  uchwały
budżetowej,

b) odczytanie wniosków komisji stałych,
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, 
e) odczytanie  stanowiska  Prezydenta  Miasta  w  sprawie  zgłoszonych  do  projektu

uchwały budżetowej wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu,
Budżetu i Gospodarki Finansowej,

7. przyjęcia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych na 2019 rok (druk nr 42),

8. zmiany Uchwały Nr 695/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2017
roku  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku (druk nr 43),
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9. Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego „Sikorskiego-Kutrzeby”  w
Płocku (druk nr 44),

10. ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie
miasta  Płocka  i  przechowywanie  go  na  parkingu  strzeżonym  oraz  wysokości
kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie
odstąpienia od jego usunięcia (druk nr 45), 

11. 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 46), 

12.wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej (obr.8)
(druk nr 47), 

13.wydzierżawienia  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy-Miasto
Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Grabówka (druk nr 48),

14.wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność  Gminy-Miasto  Płock,  położonej  w  Płocku  przy  ul.  Sierpeckiej  (obr.2)
(druk nr 49), 

15.wydzierżawienia  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy-Miasto
Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Klonowej (obr. 9) (druk nr 50),

16. ogłoszenia roku 2019 rokiem Polskiego Czerwonego Krzyża (druk nr 51),
17. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (druk nr 55),
18. ustalenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania (druk nr 56), 

19.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji  Rewizyjnej  Rady Miasta Płocka (druk nr
29),

20.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady  Miasta
Płocka (druk nr 30), 

21.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
Rady Miasta Płocka (druk nr 31), 

22.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Rady  Miasta
Płocka (druk nr 32), 

23.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Inwestycji,  Rozwoju  i  Bezpieczeństwa
Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 33),

24.wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta
Płocka (druk nr 36),

25.wyboru delegatów Miasta Płocka do Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w
Toruniu (druk nr 52), 

26.wytypowania sześciu przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiego Okrągłego
Stołu Edukacyjnego (druk nr 53), 

27.wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania poleceń
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka (druk nr 54).
II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

5) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
6) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady

Miasta Płocka.
7) Interpelacje i zapytania radnych.
8) Odpowiedzi na interpelacje.
9) Sprawy różne.
10) Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miasta Płocka.
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Ad pkt 1

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

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) W sposób
szczególnie  serdeczny  na  koniec,  przepraszam,  ale  w  szczególnie  serdeczny  pragnę
przywitać Panią Halinę i Pana Stanisława Płucienników. Witam Państwa serdecznie. Od
Państwa zaczniemy ten punkt, to dzisiejsze nasze spotkanie. Dlaczego? Otóż, Szanowni
Państwo, kilka słów tytułem wstępu. Dzisiaj Pan Stanisław Płuciennik przekazuje miastu
na moje ręce i na ręce Pana Prezydenta dar o którym za chwileczkę parę słów powie, a ja
tytułem wstępu parę zdań temat Pana Stanisława. Pan Stanisław Płuciennik studiował w
Toruniu historię sztuki i plastyki. Do Płocka przyjechał na ślub kolegi i został na zawsze.
Pracował w Biurze Dokumentacji Zabytków przy urzędzie konserwatorskim. Jest autorem
portretów absolwentów Małachowianki i  pejzaży miasta. Pracował między innymi przy
aranżacji  ekspozycji  secesji  w  nowej  siedzibie  Muzeum Mazowieckiego.  Jest  autorem
wielu akwareli wykonanych na podstawie widoków i fotografii Płocka z XIX i pierwszej
połowy XX wieku.  Wspólnie  z  małżonką są  współautorami  wielu  wydanych albumów,
między innymi: „Płocka fara w służbie miastu”, „Malarstwo płockie 1890-1914 w zbiorach
Muzeum  Mazowieckiego”,  „Małachowianka”.  Jest  autorem  przewodnika  po  Płocku  i
okolicach.  Wciąż  poszukuje  i  odkrywa  tajemnice  naszego  miasta  ślęcząc  nad
archiwalnymi  dokumentami.  W ten sposób  ocala  od zapomnienia  historię  miasta.  Za
wszystko co do tej pory robił Pan Stanisław Płuciennik i Pani Halina Płuciennik dla Płocka i
jego mieszkańców w roku 2006 zostali między innymi uhonorowani tytułem Płocczanina
Roku. Dzisiaj Pan Stanisław daje świadectwo wielkiej miłości dla naszego miasta w roku
stulecia  odzyskania  niepodległości  przekazując  dla  mieszkańców  namalowany  przez
siebie  portret  pierwszego  Honorowego  Obywatela  Miasta  Płocka  Marszałka  Józefa
Piłsudskiego, który osobiście w 1921 roku odznaczył za męstwo miasto Płock Krzyżem
Walecznych. Panie Stanisławie zapraszamy do mównicy.”

Pan  Stanisław  Płuciennik powiedział:  „Dziękuję.  Panie  Przewodniczący!  Panowie
Prezydenci! Radni! Jak wiadomo obchodzimy stulecie niepodległości, właściwie jesteśmy
w końcówce tych obchodów. I może dobrze się stało, że akurat w tej chwili będę miał
zaszczyt przekazać to co namalowałem. Jak gdyby to byłby akcent kończący te obchody.
Każdy  z  nas  w  inny  sposób  obchodzi  stulecie  niepodległości.  Jedni  śpiewali,  inni
maszerowali. A ja, no cóż, razem z małżonką wymyśliliśmy coś innego, coś co jak gdyby
najlepiej nam wychodzi, czyli postanowiłem namalować portret pierwszego Honorowego
Obywatela Miasta Płocka, osobę szczególnie zasłużoną i honorowaną w Płocku. Osobę,
która  nie  muszę  dodawać  jak  wielkie  zasługi  odniosła  w  odzyskaniu  przez  Polskę
niepodległości.  Obchody  stulecia  są  taką  radosną  rocznicą,  natomiast  to  jak  gdyby
przykrywa straty jakie Polska poniosła i w ludziach, i w dobrach materialnych. Wiadomo,
że pierwsza wojna światowa rozgrywała się w dużej mierze na terenie Polski. Popalone
tutaj  w okolicach były wsie,  dwory,  kilka pałaców, między innymi pałac w Bronowie-
Zalesiu z którego Państwo macie tutaj przed ratuszem te słynne lwy. Spłonęły w pałacach
Małowieskich w Dzierżanowie zbiory biblioteczne i dzieła sztuki, pałac w Małej Wsi. Tak że
nawet nie mamy świadomości takiej powszechnej jakie gigantyczne straty ponieśliśmy w
obu wojnach. Piłsudski w 1920 roku przyjechał do Płocka odznaczyć wielu żołnierzy i
mieszkańców miasta Krzyżami Virtuti Militari i Walecznych. Muszę przypomnieć, że dwa
miasta  w ówczesnej  Polsce,  czyli  Lwów otrzymał  Krzyż  Virtuti  Militari,  a  Płock  Krzyż
Walecznych za  obronę  w czasie  najazdu bolszewickiego.  Tak że myślę,  że  ten obraz
jakoś ubogaci miasto, zwłaszcza że ja pamiętałem, miałem zawsze w pamięci, że była na

3



pierwszej sesji rady miasta, po odzyskaniu suwerenności, była taka uchwała rady miasta,
żeby  Honorowych  Obywateli  Miasta  Płocka,  dla  nich  wykonać  portrety.  Niedawno się
zjawiły tutaj komputerowe a ja tego pierwszego honorowego obywatela chciałem jakoś
szczególnie uhonorować. Tak że dziękuję Państwu wszystkim. Życzę powodzenia. I tylko
mam apel, żeby ponieważ jesteśmy naprawdę miłośnikami tego miasta, staliśmy się jego
częścią, chciałbym zaapelować o większą jak gdyby aktywność w dziedzinie konserwacji,
rewitalizacji tego miasta, ponieważ no cóż miasto wyludnia się, coraz więcej budynków
jest wyłączanych z użytkowania i święcą takie te, nie świecą, tylko właśnie oczodołami
coraz  więcej  budynków straszy.  Tak że jeszcze życzę  Państwu wspaniałych inicjatyw.
Dziękuję.”   
         
Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękujemy
Państwu  za  dar.  I  zapraszam  Pana  Prezydenta  do  wspólnego  z  Panem  odsłonięcia
obrazu.”

Przekazanie obrazu. 

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo, za nami uroczysty akcent związany ze stuleciem niepodległości. Przechodzimy
do prozy naszej sesyjnej.” 

Ad pkt 2

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt drugi:
wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Proszę Państwa o zgłaszanie kandydatur do dzisiejszej
pracy w Komisji Uchwał i Wniosków. Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę.”

Pan  Radny  Tomasz  Kominek powiedział:  „Zgłaszam  kandydaturę  Radnej  Anny
Derlukiewicz.”

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

Pani Radna Anna Derlukiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie. 

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

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

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

Pan Radny Łukasz Chrobot wyraził zgodę na kandydowanie. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy
są  jakieś  inne  kandydatury?  Nie  widzę.  Zatem,  Szanowni  Państwo,  poddam  pod
głosowanie wybór dwuosobowej Komisji  Uchwał i  Wniosków w składzie przed chwilką
przez Państwa zaproponowanym. Gdy tylko będziemy mieć gotowe pulpity do głosowania
proszę  Państwa  Radnych  o  zagłosowanie.  Mamy  już  gotowe  pulpity.  Proszę  o
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zagłosowanie.  Dziękuję  za  głosowanie.  Proszę  o  podanie  wyników.  Jednogłośnie
przyjęliśmy Komisję Uchwał i Wniosków. (wynik głosowania: 20 głosów za, 0 – przeciw, 0
– wstrzymujących) Zapraszam Państwa do stołu prezydialnego po naszej lewej stronie.”

Komisja Uchwał i Wniosków: 
Łukasz Chrobot
Anna Derlukiewicz. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Teraz przed nami,
Szanowni Państwo, uporządkowanie przebiegu obrad. Jak Państwo wiecie, ponieważ również
macie ten dokument u siebie na tabletach, wpłynął do nas wniosek, do mnie konkretnie,
wniosek od Pana Prezydenta o rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie do niego
projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 62 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty  osobom  fizycznym  będącym  właścicielami  budynków  mieszkalnych
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Będę  proponował,  żebyśmy  wprowadzili  ten  punkt,  ten  dokument  jako  ostatni  z
merytorycznych, czyli jako punkt 28, druk nr 62. Chciałbym teraz poddać pod głosowanie
rozszerzenie porządku obrad właśnie o ten dokument, czyli o druk nr 62. Proszę Państwa
Radnych o zagłosowanie poprzez wybór jednego z trzech wariantów, które macie Państwo
wyświetlone  na  swoich  monitorach.  Dziękuję  bardzo.  Proszę  o  podanie  wyników.
Jednogłośnie przy 23 głosach na tak wprowadziliśmy do porządku obrad punkt 28, czyli druk
nr 62. Dziękuję bardzo.”
(pismo nr BON.6826.2.2018.MK z 27.12.2018 r. dotyczące wprowadzenia do porządku obrad
ww. projektu uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu) 
    
   
Ad pkt 3  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu. Punkt trzeci: przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miasta z dnia 11
grudnia 2018 roku. Czy do tego punktu jakieś uwagi ze strony Państwa Radnych? Nie widzę.
Zatem  poddaję  pod  głosowanie  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  sesji.  Proszę  o
zagłosowanie poprzez wybór jednego z trzech wariantów. Jeszcze nie mamy, przynajmniej ja
nie  widzę  u  siebie.  Szanowni  Państwo,  pewnie  nie  zauważyliście  tego  Państwo  jak
głosowaliśmy  -  w  tytule  mieliśmy  właśnie  przyjęcie  protokołu  a  nie  wprowadzenie
dodatkowego punktu do porządku obrad, ale rozumiem, że to głosowanie dla wszystkich
Państwa było zrozumiałe i nikt nie zgłasza woli reasumpcji głosowania. W takim razie teraz
poprosimy Pana, żeby spokojnie przygotował Pan raz jeszcze głosowanie nad protokołem.
Poprzednio  głosowaliśmy wprowadzenie  punktu dodatkowego,  czyli  druku 62,  natomiast
wyświetlone mieliśmy głosowanie nad protokołem. Pan dzisiaj jest sam za pulpitem, więc
musimy troszeczkę większą wyrozumiałość wykazać. Proszę w takim raz jeszcze o pulpit do
głosowania  tym  razem  dotyczący  protokołu  z  sesji  poprzedniej,  a  Państwa,  zwłaszcza
Państwa z prezydium, proszę o uwagę i podpowiedzi, jeżeli zobaczycie, że coś nie zgadza się
w  tytule  wyświetlanym  na  monitorach.  Zatem  czekamy  na  wyświetlenie  pulpitów
dotyczących przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji. Gdy wyświetlą się u mnie ikonki
poinformuję  Państwa  o  tym.  Mamy  chyba  już  możliwość  zagłosowania.  Tym  razem
głosujemy za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej sesji. Dziękuję za głosowanie. Proszę
o  podanie  wyników.  21  na  tak.  Jednogłośnie  przyjęliśmy  protokół  z  poprzedniej  sesji.
Dziękuję.”      
  

5



Ad pkt 4  

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

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków

Projekty uchwał w sprawach:

1. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 57),

oraz 
2. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,

nabywania i wykupu (druk nr 58),

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt pierwszy –
projekt uchwały na druku nr 57 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w  Europejskim Banku Inwestycyjnym. Czy tutaj  są  potrzebne  jakieś
dodatkowe wyjaśnienia oprócz tych, które otrzymaliśmy na piśmie? Pani Przewodnicząca
Wioletta Kulpa, proszę.”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Chciałabym podpytać się - i zarówno jeden, jak i
drugi punkt, bo on też dotyczy zmiany harmonogramu – proszę mi powiedzieć, bo niestety
nie mogłam być na poprzedniej komisji merytorycznej z uwagi na spotkanie opłatkowe, jaki
jest cel zmiany tych kwot w poszczególnych latach.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy jeszcze jakieś
pytania do tych dwóch punktów, bo zgadzam się,  że połączmy dyskusję nad punktami
pierwszym  i  drugim.  Jeszcze  odczytam  tytuł  punktu  drugiego  –  druk  58,  uchwała
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  emisji  obligacji  oraz  zasad  ich  zbywania,  nabywania  i
wykupu. Połączymy dyskusję nad tymi dwoma punktami. Nie widzę więcej pytań, zatem Pan
Skarbnik Wojciech Ostrowski, proszę bardzo.”

Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Znaczy cel jest tylko jeden –
dopasowanie  tych  zapisów  w  uchwałach  do  rzeczywistości,  ponieważ  to  był  wymóg
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  żebyśmy  na  koniec  roku  zawsze  mieli  uchwałę
dopasowaną do realnych ciągnień w danym roku. Czyli w tym roku na przykład obligacje
pierwotnie zaplanowane w wysokości  74 milionów pociągnęliśmy 24 miliony i  to jest ta
zmiana i tak samo, jeśli chodzi o kredyt z EBI zaplanowane było 62,5 miliona, pociągnęliśmy
57 milionów. I to jest jakby dopasowanie i tak jakby dopasowanie również kolejnych lat do
budżetu 19 i do WPF 20.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy  są  jeszcze  jakieś  pytania  dodatkowe?  Nie  widzę.  Zatem  przechodzimy,  Szanowni
Państwo, do kolejnego punktu.”
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3. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy-Miasto  Płock  na  lata
2018-2039 (druk nr 59)

oraz
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 60),

Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 59 stanowi  załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu. 
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 60 stanowi  załącznik
nr 9 do niniejszego protokołu. 

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Punkt  trzeci  i
punkt czwarty tradycyjnie łączymy. Punkt trzeci – druk nr 59 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039 z autopoprawką i punkt czwarty
– projekt uchwały na druku nr 60 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na
rok 2018, również z autopoprawką. Czy do tych dokumentów są pytania? Są. Proszę bardzo,
Pani Radna Wioletta Kulpa.”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy, po pierwsze, jeśli moglibyśmy poprosić
Pana Skarbnika o wyjaśnienie jeszcze autopoprawki. Natomiast ze swej strony, jeśli chodzi o
zmiany w budżecie  na  2018 rok jeszcze mam pytanie  dotyczące tam bodajże,  już  nie
pamiętam, 3.800.000 chyba nie weszło nam na budowę ścieżek rowerowych na terenie
miasta Płocka. Chodzi o zmniejszenie dochodów. Czy te środki przejdą na rok 2019?”

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

Pan  Wojciech  Ostrowski Skarbnik  Miasta  Płocka  powiedział:  „Tak,  te  środki  już,  te
3.800.000, już jakby w autopoprawce przechodzi na rok 2019. Natomiast, jeśli chodzi o
autopoprawkę  tak  naprawdę  to  w  dużej  mierze  również  zmiany,  które  się  znajdują  w
autopoprawce roku 2019, czyli  przesunięcie środków na obwodnicy, częściowo również z
roku 2018 na 2019, a częściowo zdjęcie i dochodów, i wydatków z tej obwodnicy, ponieważ
jakby i dochody, i wydatki prognozowane pierwotnie w roku tam 2016, jeśli się nie mylę,
były  wyższe  niż  realnie  w  tej  chwili  wyszło  z  podpisanych  umów.  Poza  tym  mamy
przesunięcie środków tam 1.090.000 z rozbudowy Przemysłowej na modernizację ciągów
komunikacyjnych, czyli na mobilność miejską. To tu znowu mamy sytuację taką, że tak w
cudzysłowie powiem, trochę pożyczamy pieniądze z tego zadania na mobilność, ponieważ
oczekujemy na… wysłaliśmy wyjaśnienie do jednostki mazowieckiej o zwiększenie środków
na mobilności jeśli chodzi o środki właśnie kwalifikowane i w tej chwili na początku roku
oczekujemy, że te środki… że jakby ta przyjdzie odpowiedź pozytywna i w tym momencie te
pieniądze na ulicę Przemysłową zostaną przesunięte z powrotem na początku roku. I jeszcze
mamy, ale to również przesunięcie na rok 2019, zagospodarowanie placu Nowy Rynek,
przechodzi… te 700 tysięcy przesuwamy na rok 2019. I mamy tutaj jeszcze zmianę - w
związku ze zmianą harmonogramu ulicy Przemysłowej i  Kostrogaj  również zmniejszamy
dochody o 488 tysięcy właśnie na tej ulicy, jednocześnie również zmniejszamy wydatki na
tym zadaniu. To są, tak naprawdę, największe zmiany, jeśli chodzi o autopoprawkę.”  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do tych dwóch dokumentów? Nie widzę. Dziękuję. Nie, jest,
jeszcze widzę. Ponownie Pani Radna, proszę bardzo.” 

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Może  to  nie  wprost  pytanie  związane  z  tą
autopoprawką i zmianami do budżetu, aczkolwiek jest to związane z wydatkami budżetu
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2018 a jako, że kończymy na dzisiejszej sesji rok 2018 pod kątem finansowym, chciałabym
się  zapytać,  czy  prawdą jest,  a  jeśli  tak,  to  proszę  podać  w jakiej  wysokości,  zostały
wypłacone podobno wysokie nagrody dla dyrektorów jednostek budżetowych i prezesów
spółek. Premie, nagrody – taki rodzaj. Dziękuję.” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy jeszcze jakieś
inne pytania ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. W takim razie Pan Skarbnik, proszę.”
        
Pan  Wojciech Ostrowski Skarbnik  Miasta  Płocka powiedział:  „Znaczy  z  tego  co… Nie
jestem w stanie odpowiedzieć, jeśli  chodzi o jednostki budżetowe, bo nic mi o tym nie
wiadomo, żeby były wypłacane jakieś duże nagrody poza nagrodami świątecznymi. Jeśli w
budżecie jednostek zostały  pieniądze na wynagrodzeniach to była możliwość jakby tych
nagród świątecznych, ale z tego co wiem to te nagrody nie były jakoś istotnie różne od tego
co było w roku ubiegłym, jeśli nie niższe nawet. Jeśli chodzi o spółki natomiast to zgodnie z
umowami podpisanymi z członkami zarządów mają oni cele stawiane na poszczególne lata i
zgodnie  z  tak  zwanym MBO,  które  obowiązuje  wszędzie,  pewnie  w różnych  firmach  –
pierwszy w Płocku pewnie wprowadził to Orlen jakieś 15 lat temu - a zostało to poza tym
wprowadzone ustawą nową, tak zwaną, która zastąpiła ustawę kominową i te premie, tak
jak było do tej pory, zresztą ta ustawa też zatrzymuje je na poziomie trzech wynagrodzeń
miesięcznych i w zależności od celów i realizacji celów, tak, rady nadzorcze oceniając te cele
podejmowały decyzje o nagrodach. Trudno mi powiedzieć czy można mówić o nich, że są
wysokie,  niskie.  Są  zgodne  z  ustawą  i  zgodne  z  umowami  podpisanymi  z  członkami
zarządów.”  

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

Pani  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Nie  rozmawiamy  o  żadnej  innej  spółce,
rozmawiamy  o  środkach  pochodzących  z  budżetu  miasta  Płocka,  a  więc  o  środkach
pochodzących w dużej mierze z budżetów mieszkańców naszego miasta. W związku z tym,
jak  rozumiem,  urząd  miasta  ani  prezydent  nie  widzi  żadnego  problemu,  nie  jest  to
tajemnicą, w związku z tym poprosiłabym o wykaz tych nagród, które zostały, jak Pan
powiedział niezbyt duże w jednostkach budżetowych, o których Pan do końca nie ma wiedzy,
to poprosiłabym o przekazanie takiej wysokości, i dla prezesów spółek miejskich. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do tych dwóch projektów uchwał? Nie widzę, zatem… (z sali
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała:„Jeszcze wiceprezesów.”)… zatem przechodzimy do
kolejnego punktu.  Punktu piątego,  który  tradycyjnie  łączymy z  punktem szóstym, czyli
główny punkt dzisiejszej sesji dotyczący WPF i budżetu miasta Płocka na rok przyszły.” 

5. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039
(druk nr 5)

oraz
6. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 6),

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej,

b) odczytanie wniosków komisji stałych,
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) odczytanie  zbiorczej  opinii  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki

Finansowej, 
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e) odczytanie  stanowiska  Prezydenta  Miasta  w  sprawie  zgłoszonych  do
projektu  uchwały  budżetowej  wniosków  zaopiniowanych  pozytywnie
przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,

Wniosek Prezydenta Miasta Płocka do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu. 
Wniosek Prezydenta Miasta Płocka do projektu Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Tradycyjnie,
Szanowni Państwo, powinniśmy zacząć omawianie tego punktu od odczytania stosownych
dokumentów RIO oraz wniosków komisji stałych i opinii komisji stałych oraz zbiorczej opinii
Komisji Skarbu i Budżetu. Czy wcześniej chciałby może Pan Prezydent czy nie? W takim razie
zapraszam Panią Przewodniczącą Joannę Olejnik, Przewodniczącą Komisji Skarbu. Proszę
bardzo.”

Pani  Radna Joanna  Olejnik,  Przewodnicząca  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki
Finansowej odczytała:

• uchwałę nr Pł.472.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie  z  15  grudnia  2018  roku  w  sprawie  opinii  o  przedłożonym  przez
Prezydenta  Miasta  Płocka  projekcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,
(załącznik nr 12  do niniejszego protokołu)

• uchwały nr Pł.473.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie  z  15  grudnia  2018  roku  w  sprawie  opinii  o  przedłożonym  przez
Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetowym
na 2019 rok,
(załącznik nr 13 do niniejszego protokołu)

• opinie przyjęte przez komisje Rady Miasta Płocka na wspólnym posiedzeniu w dniu
12 grudnia 2018 roku:  
Komisja  Rewizyjna  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  Budżetu  Miasta  Płocka  na
2019 rok
Komisja  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  Budżetu
Miasta Płocka na 2019 rok
Komisja  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki  Finansowej  pozytywnie  zaopiniowała
projekt Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok
Komisja Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Miasta
Płocka na 2019 rok
Komisja  Inwestycji,  Rozwoju  i  Bezpieczeństwa  Miasta  pozytywnie  zaopiniowała
projekt Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok
Komisja  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Miasta  pozytywnie  zaopiniowała  projekt
budżetu miasta Płocka na 2019 rok
Komisja Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Miasta pozytywnie zaopiniowała
projekt Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok
(załączniki od nr 14  do nr 20 do niniejszego protokołu)
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• opinię Komisji  Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka w
sprawie przedłożonego projektu budżetu miasta Płocka na 2018 rok podjętą na
posiedzeniu Komisji w dniu 17 grudnia 2018 roku:

Treść opinii:
Opinia nr 2/2018 Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta
Płocka  w sprawie  przedłożonego projektu  budżetu  miasta  Płocka  na  2019 rok
podjęta na posiedzeniu komisji 17 grudnia 2018 roku.
 
W oparciu o delegację:
1. uchwały Nr 800/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Płocka zmienionej
uchwałą Nr 668/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Płocka,
2. uchwały nr Pł.472.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie  z 15 grudnia  2018 roku w sprawie  opinii  o przedłożonym przez
Prezydenta  Miasta  Płocka  projekcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,   
3. uchwały nr Pł.473.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie  z 15 grudnia  2018 roku w sprawie  opinii  o przedłożonym przez
Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetowym
na  2019  rok  Komisja  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki  Finansowej  Rady  Miasta
Płocka opiniuje  pozytywnie przedłożony przez Prezydenta Miasta Płocka projekt
budżetu miasta Płocka na 2019 rok.
(załącznik nr 21  do niniejszego protokołu)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo
Pani  Przewodniczącej.  Czy  Pan  Prezydent  chciałby  w  tym  momencie?  Proszę  bardzo.
(niezrozumiały głos z sali) Jest pytanie jeszcze do opinii RIO, tak? Proszę bardzo.” 
 
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „W opinii RIO jest zaznaczone, iż w 2019 roku w
związku z wdrożeniem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych powinniśmy
zapewnić zakup pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów do 1 stycznia
2020 w wielkości co najmniej 10 procent. Czy mogę uzyskać odpowiedź w jaki sposób będzie
to zrealizowane.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „To już pewnie takie
bardziej szczegółowe pytanie, na które odpowiedź padnie w dyskusji dalszej, a teraz proszę
może  Pana  Prezydenta.  (z  sali  Pani  Radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Dlaczego,
przepraszam? To jest opinia RIO.”)”

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy! Jeśli mogę prosić o prezentację, to
byśmy zaczęli od prezentacji. Chyba jest jakiś mały problem.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dzisiaj jest Pan
sam za pulpitem, dlatego będziemy troszeczkę… Już chyba jest.”

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Jest,  tylko  jeszcze
wskaźnik jakbym też dostał to będzie łatwiej. Chciałbym w kilku slajdach zaprezentować
Państwu jak będzie wyglądał budżet miasta, który oczywiście Państwo otrzymali w wersji
książkowej,  natomiast  na  kilku  slajdach  chciałbym  przedstawić  to  co  jest  widoczne.
Niestety… Dobrze byłoby poprawić jeszcze, bo nie widać na slajdach dat. Dochody sięgają
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blisko  miliona  złotych,  miliarda  złotych,  przepraszam,  999  milionów  800  tysięcy,
natomiast wydatki to miliard 69 milionów 200 tysięcy planowane. To oczywiście plan na
rok 2019. Natomiast – jak Państwo widzą – budżet miasta Płocka oscyluje w granicach
miliarda złotych. Wykonanie tego budżetu z reguły jest nieco wyższe, zarówno po stronie
dochodów, jak i wydatków, od zaplanowanego, więc będzie to nieco niższy budżet niż w
roku bieżącym, który już się kończy, natomiast wyższy od tego 2017 i  zdecydowanie
wyższy  od  roku  2016.  Jest  to  spowodowane  przede  wszystkim  niższymi  dochodami
pozyskanymi ze środków z Unii Europejskiej, oczywiście, co będzie widoczne na kolejnych
slajdach. Szanowni Państwo! Dochody i wydatki bieżące, czyli ile kosztuje nas utrzymanie
miasta. Dochody bieżące 919 milionów złotych, wydatki 829 milionów złotych nieznacznie
tylko wyższe od tych, które są zaplanowane w roku 2018. Dochody i wydatki majątkowe -
tutaj dochody majątkowe zaplanowaliśmy w granicach 80 milionów złotych, wydatki na
poziomie 240 milionów złotych. Zwróćcie Państwo uwagę, one są zdecydowanie wyższe
od tych z roku 2017 czy 2016. Wydatki na inwestycje niższe niż w roku bieżącym, gdzie
są  one  rzeczywiście  rekordowe  na  poziomie  325  milionów  złotych  ale,  tak  jak
powiedziałem, jest to spowodowane tym, że dokładnie w roku bieżącym wykorzystaliśmy
w dużej mierze ogromną szansę jaką dawało pozyskanie środków zewnętrznych, środków
unijnych na inwestycje, przede wszystkim na infrastrukturę drogową, a więc na budowę
obwodnicy czy przemysłowego Kostrogaju. Natomiast nieco mniej środków tych środków
pozyskamy  w  2019  roku,  w  efekcie  także  będziemy  nieco  mniej  mogli  wydać  na
inwestycje,  ale  i  tak  będzie  to  budżet  –  w  przypadku  wydatków  inwestycyjnych  –
porównywalny cały czas, a nawet wyższy od Radomia, a nawet wyższy jeśli  chodzi o
inwestycje  od tego  w Olsztynie,  a  więc  w mieście  wojewódzkim.  Szanowni  Państwo!
Dochody  budżetowe:  tutaj  źródła  dochodów  –  przede  wszystkim  podatek  od
nieruchomości, to jest 234 milionów złotych. PIT, CIT to są udziały w podatku budżetu
państwa – 246 milionów złotych.  Subwencja  ogólna  – 208 milionów złotych,  dotacje
celowe – 130 i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – tutaj jest to blisko 60
milionów złotych, w roku bieżącym, w 2018, było to prawie 150 milionów złotych, a więc
tutaj widoczna jest ta różnica. I pozostałe już także to jest 12 procent. Porównywalna
struktura dochodów jest do dochodów z 2018 roku, natomiast widoczny jest spadek w
zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej. Oczywiście tam gdzie będzie to możliwe
będziemy  –  tak  jak  w  roku  bieżącym  –  aplikować  o  te  środki,  natomiast  mamy
świadomość, że konkursów będzie zdecydowanie już mniej. Natomiast tam gdzie będą to
będziemy aplikować i  jestem przekonany,  że  z  równie  dobrym skutkiem będziemy te
środki pozyskiwać. W przypadku wydatków bieżących tutaj także niewiele się zmienia.
Największe  wydatki  planowane  są  na  oświatę  i  wychowanie,  na  edukacyjną  opiekę
wychowawczą – to są wydatki ponad 323 milionów złotych. Pomoc społeczna to jest 162
miliony złotych. Tutaj także mamy do czynienia z wydatkami na - oczywiście z budżetu
państwa - na 500+. Administracja publiczna - wydatki nieco niższe zaplanowane niż w
roku  bieżącym.  Transport  i  łączność,  gospodarka  komunalna,  kultura  i  ochrona
dziedzictwa narodowego to są porównywalne wydatki. Zwróćcie Państwo uwagę, niestety
w przyszłym roku czeka nas dużo większe „janosikowe”, właściwie dwa razy większe niż
w ostatnich latach, czyli ta danina, którą zapłacimy na rzecz gorzej rozwijających się,
gorzej,  mniej  zasobnych  gmin  w  Polsce  to  będzie  prawie  50  milionów  złotych
„janosikowego”.  Istotna  zawsze  i  dla  Pana  Skarbnika,  i  dla  mnie,  ale  sądzę  też  dla
Państwa Radnych plansza to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.
Szanowni Państwo, widać tutaj oczywiście poza rokiem 2017, kiedy był taki jednorazowy
duży wpływ z tytułu CIT-u, tendencja utrzymywania się, a nawet lekko wzrostowa tych
wydatków jeśli chodzi, tej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
To jest o tyle istotne, że oczywiście te środki w dużej mierze stanowią podstawę rozwoju
miasta.  Jeśli  skończą  się  kiedyś  środki  unijne,  środki  zewnętrzne  to  właśnie  takimi
środkami  miasto  będzie  dysponowało  w  przyszłości,  jeśli  chodzi  o  możliwości
prorozwojowe.  I  budżet  wydatków  majątkowych  omówię  za  chwilę  trochę  szerzej.
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Natomiast, tak jak powiedziałem, ten wysoki poziom to jest 240 milionów złotych. Nie
zwalniamy tempa, staramy się to tempo inwestycyjne utrzymać na wysokim poziomie,
wykorzystując  jeszcze  te  środki  zewnętrzne,  zwłaszcza  unijne,  które  są  dostępne.
Największe  wydatki  majątkowe  to  są  wydatki  na  transport  i  łączność.  Duże  wydatki
również,  dużo  wyższe  niż  w  ubiegłych  latach,  są  na  kulturę  fizyczną  ze  względu
oczywiście  na  wydatki  przeznaczone  na  budowę  nowego  stadionu.  Gospodarka
mieszkaniowa,  komunalna,  oświata  i  wychowanie  na  porównywalnym poziomie  co  w
latach  poprzednich.  I  oczywiście  największe  wydatki  majątkowe,  tutaj  kilka
wymienionych. Zadania inwestycyjne do realizacji to z jednej strony wspomniany chwilę
wcześniej rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – to jest mobilność
miejska  II  etap,  przebudowa  alei  Kilińskiego,  ale  też  budowa  nowego  wiaduktu  nad
torami czy parkingu, także rozbudowa ulicy Przemysłowej – to jest bardzo ważny projekt,
projekt prorozwojowy, połączony z przebudową ulicy Kostrogaj. Będziemy realizować go
w  celu  udostępnienia  terenów  inwestycyjnych  na  osiedlach  głównie  Łukasiewicza,
Trzepowo. Tutaj mamy pozyskane środki unijne, podobnie jak w przypadku mobilności
miejskiej. Te środki unijne w nieco mniejszej skali mamy pozyskane także na przebudowę
ulicy Tysiąclecia, a więc rozdział kanalizacji. Mamy środki zewnętrzne pozyskane również
na działania związane z budową i przebudową budynków komunalnych, realizowanych
przez spółki MTBS i MZGM. Tutaj środki bezzwrotne są pozyskane z Banku Gospodarstwa
Krajowego. Będziemy realizować także te inwestycje czy kończyć te inwestycje, które
rozpoczęliśmy,  tak  jak  rozbudowa  ulicy  Maszewskiej  czy  przebudowa  Miejskiego
Przedszkola nr 6. Szanowni Państwo! I oczywiście zawsze wzbudzające sporo niepokoju
czy dyskusji kwestie zadłużenia. Szanowni Państwo, jak Państwo widzą, od 2016 roku to
zadłużenie wynosiło nieco poniżej 500 milionów złotych, 479, w roku 2017 nieco spadło,
rok 2018 – przy tak dużych wydatkach inwestycyjnych sięgających ponad 300 milionów
złotych  zadłużenie  wzrosło,  ale  specjalnie  jest  tutaj  zaznaczona  ta  czerwona  linia:
planowane zadłużenie do rzeczywiście realnego wzrostu zadłużenia. I jak łatwo zauważyć
to realne zadłużenie będzie dużo, dużo niższe od zaplanowanego na początku roku 2018,
czyli  ono  nieznacznie  tylko  przekroczy  500  milionów.  W  roku  2018  zakładamy
rzeczywiście wzrost tego zadłużenia ponownie dosyć duży, natomiast mamy świadomość,
że realnie pewnie będzie ono dużo niższe, ale zaplanować musimy, tak jak planujemy
również  wydatki  chociażby  inwestycyjne.  Szanowni  Państwo,  dziękuję  za  obejrzenie
prezentacji,  a  teraz  chciałbym w kilku zdaniach odnieść się  do tego budżetu,  przede
wszystkim dziękując wszystkim osobom zaangażowanym w jego tworzenie. Wiadomo, że
także tworzenie tego budżetu odbywało się w specyficznych warunkach bowiem trzeba
było  realizować budżet roku,  który  mija,  a  ten budżet był  –  tak  jak  powiedziałem –
wyjątkowy pod wieloma względami, bo po raz pierwszy przekroczył miliard złotych, a
wydatki  inwestycyjne  przekraczały  300  milionów  złotych.  Tym  samym  mogliśmy
odpowiedzieć na wiele potrzeb płocczan, potrzeb zgłaszanych zresztą także od bardzo,
bardzo wielu lat. Z jednej strony zakończyliśmy najważniejszy projekt całej poprzedniej
kadencji, czyli otworzyliśmy obwodnicę. II i III etap sprawiły, że dzisiaj z Podolszyc do
Orlenu czy w część przemysłową Płocka – szerzej ujmując – jedzie się kilka minut, a nie
kilkadziesiąt  jak  to  jeszcze  było  rok  temu.  Przebudowaliśmy  gruntowanie  ulicę
Łukasiewicza,  czyli  tę  ulicę,  która  do  tej  pory była  jedyną,  która  łączyła  miasto,  tak
naprawdę  centrum  miasta,  z  PKN  Orlen.  Przebudowaliśmy  po  wielu,  wielu  latach
oczekiwania  infrastrukturę  przemysłowego  Kostrogaju.  Całą  infrastrukturę,  zarówno
kanalizacyjną, jak i oświetlenie, drogi, pobudowaliśmy drogi rowerowe, nowe chodniki.
Tam przedsiębiorcy  zyskali  nie  tylko  nową infrastrukturę,  ale  także  nowe  możliwości
rozwoju,  na  które  czekali  nie  rok,  nie  dwa,  ale  czekali  całe  dziesięciolecia.  Szanowni
Państwo! Pojawiły  się pierwsze w Płocku hybrydowe autobusy. Nie dwa, nie pięć,  nie
dziesięć,  ale  25.  To  praktycznie  jedna  czwarta  taboru,  którą  w  tej  chwili  dysponuje
Komunikacja Miejska. Powstały nowe parkingi, ale inwestowaliśmy także w osiedla: w
osiedlowe ulice, place, parki, z tym największym właściwie parkiem w centrum miasta,
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czyli  odnowioną  zupełnie  aleją  Roguckiego.  Mogliśmy  to  zrobić  przede  wszystkim
wykorzystując  dobre  przygotowanie,  a  następnie  pozyskanie  środków  zewnętrznych,
środków  unijnych,  skutecznie  realizując  te  inwestycje.  Jeśli  dodamy  do  tego  nową
siedzibę  POKiS-u,  rozbudowanie  sieci  dróg  rowerowych  z  uruchomieniem  Systemu
Płockiego  Roweru  Miejskiego,  który  stał  się  ewidentnym,  prawdziwym przebojem,  to
możemy powiedzieć,  że rok 2018 był rzeczywiście  rokiem niezwykle  udanym. Budżet
roku  2019  zapowiada  dalszy  dynamiczny  rozwój  naszego  miasta.  Ponownie  plan
finansowy  ma  przekroczyć  miliard  złotych.  Konsekwentnie  będziemy  rozwijać  nasze
miasto, choć przed nami będą oczywiście także nowe wyzwania. Najwięcej znów wydarzy
się na drogach, bo tutaj także wykorzystujemy, tak jak powiedziałem, to bezzwrotne
dofinansowanie  ze  środków unijnych,  które  pozyskaliśmy i  w  efekcie  budżet  zakłada
realizację tak zwanego II programu mobilności miejskiej. Tutaj chcemy zarezerwować na
niego  19  milionów  złotych  plus  15  milionów  unijnej  dotacji.  Program  zakłada
kompleksową przebudowę Kilińskiego,  ale  także budowę nowego wiaduktu do ogrodu
zoologicznego – temat, który już w poprzedniej kadencji kilkakrotnie stawał na sesji rady
miasta ze względu na kwestię nośności  tego wiaduktu, obsługi ogrodu zoologicznego,
kwestię  także  chociażby  podłączenia  ogrodu  zoologicznego  do  sieci  ciepłowniczej,  bo
dzisiaj  ogród  zoologiczny  właściwie  funkcjonuje  tylko  na  własnych  –  kilku  za  to  –
kotłowniach. Dzięki temu będziemy mogli przynajmniej część tej infrastruktury podłączyć
do miejskiej sieci ciepłowniczej. Również chcemy odpowiedzieć tutaj na potrzeby budowy
parkingu, kolejnego parkingu dla ogrodu zoologicznego na potrzeby oczywiście zarówno
mieszkańców, jak i  turystów. Tutaj również zaplanowaliśmy kupno nowych autobusów
niskoemisyjnych. Trwa procedura przygotowania przetargu i te autobusy niskoemisyjne,
kolejnych osiem, powinny pojawić się w przyszłym roku, albo w 2020 – ale my liczymy,
że w przyszłym roku – na ulicach naszego miasta. Szanowni Państwo! Realizacja tego
programu przez Miejski Zarząd Dróg pozwoli również na wprowadzenie na nasze ulice
kolejnych  elementów  w  Smart  City,  przede  wszystkim  inteligentnego  systemu
zarządzania  ruchem  na  głównych  skrzyżowaniach,  zarządzania  parkingami,  gdzie
będziemy mogli pokazać liczbę wolnych miejsc parkingowych, a także system ostrzegania
kierowców  o  utrudnieniach  lub  nieprzewidzianych  zdarzeniach.  Prawdziwa  rewolucja
czeka  nas  także  na  ulicy  Tysiąclecia.  To  również  ulica,  która  od  wielu  lat  czeka  na
generalny remont, którego nie mogliśmy wcześniej wykonać przede wszystkim dlatego,
ponieważ będzie on połączony z kolejnym etapem rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na
sanitarną  i  deszczową.  Dzisiaj  Wodociągi  miejskie,  spółka,  realizuje  ten duży projekt
kolejnymi etapami. Dochodzimy poprzez ulicę Kobylińskiego, Aleje Kobylińskiego i pasaż
Nowaka do Tysiąclecia. Przyszły rok to z jednej strony ogromne wyzwanie i  poważne
utrudnienia  dla  kierowców,  bo  to  jedna  z  głównych  arterii  komunikacyjnych  naszego
miasta, ale z drugiej strony nie można już czekać zarówno z rozdziałem kanalizacji, jak i
z remontem nawierzchni tej ulicy, więc przyszły rok, rok 2019 i 2020 także ze względu na
pozyskanie  przez  Wodociągi  środków zewnętrznych,  unijnych na tę  inwestycję  będzie
rokiem intensywnej pracy w tej części miasta. Szanowni Państwo! Do planu finansowego
także wprowadzamy środki na remonty ulic  osiedlowych. Oczywiście każdy z Państwa
chciałby, żeby jak najwięcej tych remontów było przeprowadzanych w Płocku. W części
staramy się odpowiadać na te oczekiwania. Stąd ulica Kredytowa, stąd ulica Maszewska,
którą  będziemy  kończyć  w  przyszłym  roku.  Skończymy  także  ulicę  Borowicką.  Są
pieniądze na ulicę Parcele. Są także środki na remont ulicy Kolejowej, chcemy bowiem...
Ażeby zakończyć Zieloną, ostatni etap trzeba najpierw wybudować infrastrukturę wodno-
kanalizacyjną w ulicy Kolejowej, zbiornik retencyjny obok tej ulicy i w efekcie będziemy
mogli także zakończyć prace na ulicy Zielonej. Podobna sytuacja dotyczy ulicy Chopina i
ulicy  Spółdzielczej.  Chcemy  w  końcu  rozwiązać  problem  zalewania  wiaduktu  w  ulicy
Spółdzielczej, stąd mamy środki na budowę zbiornika retencyjnego właśnie obok tego
wiaduktu drogowego. Są środki także na inne osiedlowe uliczki.  Chcemy rozpocząć –
przynajmniej I etap – budowę ulicy Ośnickiej, ulicę Swojską czy Stommy. Takich uliczek
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osiedlowych  jest  sporo,  podobnie  jak  i  terenów  rekreacyjnych  czy  placów  zabaw.
Olbrzymim jednak wyzwaniem będzie rozpoczęcie inwestycji, do której przygotowujemy
się od kilku lat, a która również w poprzedniej kadencji wzbudzała wiele emocji nie tylko
podczas sesji rady miasta w auli ratusza, ale czasami także w innych miejscach, czyli
budowy stadionu. I jestem przekonany, że dzisiaj kończymy już etap przygotowań, etap
przetargu, wchodzimy w przyszłym roku w fazę realizacji. Szanowni Państwo! Projekt na
rozpoczęcie realizacji w przyszłym roku zaplanowaliśmy 31 milionów złotych. Są to środki
własne miasta Płocka. Jest to największa pozycja w planie finansowym, jeśli  chodzi o
inwestycje. Bardzo ważnym, prorozwojowym, innym wyzwaniem dla naszego miasta, jest
budowa  nowych  terenów  inwestycyjnych.  Dzisiaj  cieszymy  się  rekordowo  niskim
bezrobociem, ale mamy świadomość, że to jest także efekt koniunktury gospodarczej na
całym świecie,  także  w  Europie.  Nie  zwalnia  to  nas  jednak  z  obowiązku  myślenia  o
rozwoju  miasta,  także  o  konieczności  zdobywania  nowych  inwestorów.  Stąd  chcemy
uzbroić  nowe tereny właśnie  pod inwestycje  przemysłowe -  to  jest  140 hektarów na
osiedlu  Trzepowo -  i  chcemy,  żeby ten  teren był  bardzo  atrakcyjny  dla  biznesu,  dla
inwestorów. Tutaj także pozyskaliśmy środki unijne, środki, które pozwolą na skuteczną
realizację tej inwestycji. Szanowni Państwo! Oczywiście to jest bardzo istotna i bardzo
ważna inwestycja. O niej bardzo długo dyskutowaliśmy w gronie zarządu miasta. Efekty
tej inwestycji nie będą widoczne w przyszłym roku. Nie tu i nie teraz, nawet pewnie nie
za rok, nie za dwa lata, ale jest to perspektywa rozwoju Płocka na kolejne 10, 20 lat,
kiedy będziemy mogli  proponować inwestorom właśnie  atrakcyjne  tereny,  które  będą
zresztą  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  wybudowanej  dopiero  co  obwodnicy.  Dlatego
pozyskując środki zewnętrzne na tę inwestycję podjęliśmy decyzję o jej realizacji już w
roku przyszłym. Nadal chcemy inwestować w bazę oświatową. Kończymy realizację w
przyszłym roku Miejskiego Przedszkola nr 6, generalnego remontu. Zakończymy wówczas
także modernizację internatu „Siedemdziesiątki”, która etapami dobiegła już do… dobiega
do  szczęśliwego  końca.  Chcemy  zbudować  boisko  przy  Szkole  Podstawowej  nr  21,
chcemy wykonać pierwsze prace projektowe, ale także zakończyć realizację boiska przy
Szkole  Podstawowej  nr  16.  Rozpoczniemy  również  działania  związane  z  budową
Miejskiego Przedszkola nr 17, odpowiadając na zarówno oczekiwania Państwa Radnych,
jak i  mieszkańców Płocka. Nowością,  którą w przyszłym roku wprowadzimy w Płocku
będą także bony żłobkowe, również które wywołały przede wszystkim wiele pozytywnych
emocji. Szanowni Państwo! Oczywiście projekt planu finansowego Płocka na 2019 rok
uwzględnia cały szereg drobnych przedsięwzięć, ale wybranych przez płocczan w ramach
budżetu  obywatelskiego  Płocka.  Są  to  bardzo  ważne  projekty,  niektóre  są  w  fazie
projektowania,  inne będą w fazie  realizacji.  Na tej  liście inwestycji  są zarówno place
zabaw, ale także tereny rekreacyjne, zielone, przystań w Borowiczkach. Mam nadzieję, że
w  końcu  uda  się  także  rozstrzygnąć  przetarg  i  zrealizować  tężnię  solankową  na
Winiarach. Szanowni Państwo! Jestem przekonany, bo projekt budżetu zakłada, że bardzo
wiele wydarzy się również na Starym Mieście. Tutaj działania remontowo-rewitalizacyjne
są prowadzone przez  miejskie  spółki.  Jeśli  chodzi  o  pierzeję  ulicy Sienkiewicza,  tutaj
zarówno  MTBS,  jak  i  MZGM  otrzymują  dofinansowanie  ze  strony  miasta,  a  także
pozyskują  środki  zewnętrzne  z  Banku  Gospodarstwa Krajowego.  Realizację  projektów
inwestycyjnych  także  w przyszłym roku rozpoczną  Inwestycje  Miejskie.  Podpisały  już
umowę  na  remont,  przebudowę  kamienicy  przy  ulicy  Kościuszki  3.  Tutaj  również  –
podobnie jak i w przypadku kamienic przy ulicy Sienkiewicza – będą wybudowane kolejne
mieszkania na start, mieszkania dla młodych płocczan, mieszkania które pozwolą również
młodym ludziom mieszkać i żyć na Starym Mieście. Ale nie zapominamy także o kolejnym
etapie i kolejnych budynkach komunalnych, które będziemy stawiali. W przyszłym roku
kolejny budynek na osiedlu Miodowa-Jar za blisko 2 miliony złotych. Szanowni Państwo,
cały czas trwają przygotowania i jestem przekonany, że wejdziemy w fazę realizacji w
kwestii  budowy placu zabaw obok spichlerza przy ulicy Kazimierza Wielkiego.  W tym
wypadku  chcemy  skorzystać  ze  środków  z  funduszu  „osuwiskowego”,  z  którego
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korzystaliśmy przy okazji projektów przebudowy alejek, ale także wzmacniania skarpy na
wcześniejszych etapach. Będziemy dalej rozbudowywać system dróg rowerowych, a także
roweru miejskiego o kolejne dwie stacje, w tym jedną wybraną przez mieszkańców w
ramach  budżetu  obywatelskiego.  Szanowni  Państwo!  Kiedy  osiem  lat  temu  po  raz
pierwszy  stawałem  przed  Państwem,  częścią  Państwa  Radnych,  także  przed
mieszkańcami Płocka jako prezydent, wówczas na inwestycje w budżecie miasta było
zapisanych  70  milionów  złotych.  Wtedy  budżet  inwestycyjny  po  dwóch  kadencjach
mojego poprzednika dokładnie tak wyglądał: 70 milionów złotych. Po dwóch kadencjach
moich budżet inwestycyjny miasta Płocka sięga dzisiaj 240 milionów złotych. Mam pełną
świadomość, że jest to zasługa bardzo, bardzo wielu ludzi.  Bardzo wielu ludzi, którzy
przede wszystkim zarządzają dzisiaj finansami miasta, ale także ludzi, którzy pozyskiwali
środki  unijne,  którzy doprowadzili  do sytuacji,  w której w roku bieżącym sięgnęliśmy
ponad 300 milionów złotych, a w roku przyszłym chcemy wydać na rozwój miasta 240
milionów  złotych.  I  w  tym  momencie  chciałbym  tym  osobom  podziękować.  Także
podziękować Państwu Radnym, ale podziękować także wszystkim tym, którzy pracowali
przy konstruowaniu projektu budżetu. Jest to budżet na pewno prorozwojowy, ale jest to
także budżet proobywatelski, bowiem powstał w efekcie bardzo wielu spotkań. Spotkań z
mieszkańcami, spotkań z radami osiedli, ale także spotkań z radnymi miasta Płocka i za
to Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Jestem przekonany, że ten budżet w dużej mierze
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Płocka. Oczywiście nie będzie zaspakajał
wszystkich oczekiwań i mam tego pełną świadomość, ponieważ w ciągu jednego roku i za
pomocą jednego budżetu takich oczekiwań wszystkich zaspokoić nie można, ale jednak
wiele – jestem przekonany – zrobimy wspólnie razem. Więc jeszcze raz bardzo za to
zaangażowanie  wszystkim  osobom  –  Panu  Skarbnikowi,  moim  Zastępcom,  Panu
Sekretarzowi,  ale  także  wszystkim  pracownikom urzędu,  wszystkim  radnym,  radnym
osiedlowym, wszystkim mieszkańcom – bardzo, bardzo dziękuję.”
(prezentacja stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję nad tymi dwoma dokumentami.
Czy są jakieś zgłoszenia w dyskusji? Nie widzę.  (niezrozumiały  głos z sali) A ja słyszałem w
wypowiedzi Pana Prezydenta również odpowiedź na pytanie dotyczące elektromobilności o
zakupie planowanym w tym roku autobusów. Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę
bardzo.”

Pani  Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Szanowny
Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado!  Panie  Prezydencie!  Szanowni  Goście!  Szanowni
Mieszkańcy! Budżet Miasta Płocka na 2019 rok to dobry a przede wszystkim rozsądny budżet
dla  naszego  miasta.  Jest  budżetem  pełnym  logiki,  kontynuującym  przedsięwzięcia
zapoczątkowane w ubiegłych latach. Jest to również budżet, który jest potwierdzeniem tego,
że obietnice wyborcze składane przez ludzi ubiegających się o funkcje publiczne w mieście są
ważne i znajdują odbicie w praktyce, że nie kończą się w dniu, kiedy został ogłoszony wynik
wyborów, ale trwają od początku do końca. Taki jest właśnie Budżet Miasta Płocka na 2019
rok.  Budżet na rok przyszły  oraz Wieloletnia  Prognoza Finansowa na lata kolejne,  czyli
dokumenty nad którymi dzisiaj debatujemy, są dokumentami przemyślanymi i rozsądnie z
rozwagą przygotowanymi. Struktura dochodów ponad miliardowego budżetu miasta 2019
jest porównywalna do ubiegłorocznej. Zauważyć w nim możemy jedynie spadek w zakresie
środków z budżetu Unii Europejskiej, mieliśmy bowiem w ubiegłych latach do czynienia z
kumulacją pieniędzy europejskich. Do samorządów zaczęły spływać fundusze z konkursów, z
perspektyw  2014-2020  co  spowodowało  prawdziwy  boom inwestycyjny.  A  jaki  ten  rok
będzie,  jak  on  będzie  wyglądał  –  zdaniem  Klubu  Radnych  Koalicji  Obywatelskiej
Platforma.Nowoczesna będzie wyglądał dobrze. Tradycyjnie gros środków pochłoną wydatki
na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, czy pomoc społeczną i
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wsparcie rodziny, ale również znaleźć w tym budżecie można znaleźć wiele działań, które
ucieszą mieszkańców Płocka z każdego płockiego osiedla. Budżet o którym dziś mówimy
świadczy o dobrym zarządzaniu posiadanymi zasobami miasta,  gdyż w ostatnich latach
widoczna jest tendencja wzrostowa nadwyżki dochodów budżetowych nad wydatkami. Dzięki
temu  Płock  może  z  roku  na  rok  zwiększać  środki  własne  przeznaczone  na  wydatki
majątkowe,  które  stanowią podstawę rozwoju miasta.  Proszę zwrócić  uwagę na budżet
wydatków majątkowych na 2019 rok. Został on zaplanowany na wysokim poziomie z czego
największe wydatki zaplanowane zostały na transport i łączność co oczywiście związane jest
z rozwojem infrastruktury drogowej. 19 milionów złotych, w tym 15 z Unii Europejskiej,
pochłonie realizacja programu mobilności miejskiej, długo oczekiwany remont al. Kilińskiego,
budowa nowego wiaduktu nad torami prowadzącego do zoo, budowa parkingu dla tego
obiektu, zakup kolejnych niskoemisyjnych autobusów, bo przecież miasto dba o zdrowie i
wygodę swoich mieszkańców. Czeka nas w tym roku również rozbudowa ulicy Przemysłowej,
Kostrogaj,  co  umożliwi  udostępnienie  kolejnych  terenów  inwestycyjnych  na  osiedlach
Łukasiewicza i Trzepowo, przebudowa ulicy Tysiąclecia, Percele, Kolejowa i wielu innych. W
końcu  zagospodarowany  zostanie  plac  Nowy Rynek.  Czeka  nas  przebudowa  Miejskiego
Przedszkola nr 6, modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3, zagospodarowanie parku nad
jarem na osiedlu Skarpa, czy budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 17. Budżet
Płocka na 2019 rok jest prorozwojowy i proobywatelski, gdyż obok projektów złożonych
przez prezydenta i jego służby znalazły się również te zgłoszone w budżecie obywatelskim
przez mieszkańców Płocka, więc nie zabraknie dodatkowych placów zabaw, samochodów dla
szkół,  remontu  sali  widowiskowej  Harcerskiego  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  „Dzieci  Płocka”,
rozbudowy  Centrum  Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego  w  Specjalnym  Ośrodki  Szkolno-
Wychowawczym nr 2, smart ławek, czy wieży lęgowych dla jeżyków. Inwestycje w mobilność
miejską, nowoczesne autobusy, modernizacje ulic, chodników, nowe ścieżki rowerowe, place
zabaw, czy liczne inwestycje w infrastrukturę sportową, edukacyjną i społeczną przyczynią
się do lepszego poziomu życia i zadowolenia mieszkańców Płocka. Czy można by  było zrobić
więcej? Każdy z uczestniczących w dzisiejszej sesji rady mógłby wymienić kolejne propozycje
do budżetu na 2019 rok, które nie znalazły miejsca w omawianym dokumencie. Niestety jak
to  przysłowie  mówi:  tak  jak  krawiec  kraje  jak  mu  materii  staje.  Trzeba  rozsądnie
dysponować swoje wymagania do możliwości  miasta. I  pozostaje nam oczekiwać,  że w
kolejnych  latach  pomysły  radnych,  a  przede  wszystkim  mieszkańców  Płocka,  będą
sukcesywnie  realizowane.  Szanowni  Państwo!  Klub  Radnych  Koalicji  Obywatelskiej
Platforma.Nowoczesna nie ma wątpliwości co do zatwierdzenia dokumentów budżetowych
przygotowanych przez Prezydenta i Skarbnika Miasta Płocka na 2019 rok. Dziękuję.”

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

Pan  Radny  Tomasz  Kominek  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panowie  Prezydenci!
Państwo Radni!  Szanowni Płocczanie!  Za nami kolejna kadencja samorządu, pracowita i
efektywna dla Płocka i płocczan. Jednocześnie przed nami pięć lat ciężkiej pracy w obecnej
kadencji. Klub PSL – Porozumienie  Społeczne rozpoczyna tę kadencję w koalicji z Platformą
Obywatelską.  W  związku  z  tym  radni  naszego  klubu  chcą  sprawnie,  odpowiedzialnie  i
skutecznie współtworzyć budżet i wszystkie inwestycje w Płocku w ciągu najbliższych pięciu
lat. Dokumenty nad którymi dziś debatujemy są po raz kolejny pod wieloma względami
rekordowe. Budżet w 2017, w 2018, jak i zapowiadający się na 2019 rok oscyluje w kwocie
około jednego miliarda złotych dla miasta. Lwia część w tych latach przeznaczona na procesy
inwestycyjne to miliony pozyskane z Unii Europejskiej, oczywiście dzięki dobrym projektom
jak i znakomitej relacji pomiędzy samorządem miasta Płocka i samorządem województwa
mazowieckiego.  To  robi  duże  wrażenie.  Jesteśmy  przekonani,  że  w  minionej  kadencji
zrealizowaliśmy wspólnie, w naszej ocenie, najważniejsze ogólnomiejskie inwestycje, w tym
obwodnica miasta, nowa Przemysłowa, Kostrogaj, uzbrojenie, które przed nami po części
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terenów inwestycyjnych w Trzepowie, czy też kończący się proces inwestycyjny przebudowy
płockiego nabrzeża. Inwestycje te przyczyniły się do lepszego poziomu życia i zadowolenia
mieszkańców Płocka a nam radnym dały mocny mandat zaufania społecznego. Jesteśmy
również  przekonani,  że  wspólna  odpowiedzialność,  jak  i  zaangażowanie  w  kreowanie
zarówno  tych  dużych  inwestycji  na  poziomie  ogólnomiejskim,  jak  i  na  poszczególnych
osiedlach przez najbliższe pięć lat zdobędą zaufanie i zadowolenie płocczan i tym samym
utrzymamy  dobre  tempo  rozwoju  miasta.  Budżet  na  rok  przyszły  jak  i  autopoprawka
zaproponowana przez  Prezydenta  uwzględnia  znaczną część  postulatów członków Klubu
Radnych PSL - Porozumienie Społeczne na 2019 rok. Jesteśmy dumni, że ciężka praca oraz
determinacja Radnej Anny Derlukiewicz skłoniła prezydenta do podjęcia decyzji o budowie
przedszkola nr 17 zgodnie z oczekiwaniami zarówno rodziców, dzieci, jak i blisko 2.100 osób
podpisanych pod petycją w temacie budowy przedszkola. Ku naszemu zadowoleniu w pionie
Wiceprezydenta  Piotra  Dyśkiewicza  utrzymujemy  specjalny  program  dofinansowań  dla
zielonych płuc miasta,  to jest rodzinnych ogrodów działkowych na który po raz kolejny
zostanie przeznaczone 200 tysięcy złotych. Ogromnie cieszymy się, że uwzględniono wnioski
Wiceprzewodniczącej Małgorzaty Struzik i w kolejnych etapach miasto będzie realizować
przebudowę ulic Batalionu „Zośka” i Jana Bytnara. Wszyscy radni z naszego klubu zwracają
uwagę na mniejsze potrzeby poszczególnych osiedli, które w sposób znaczący poprawiają
jakość życia mieszkańców. Dlatego Radny Lech Latarski zgłosił między innymi remont ulicy
Żabiej,  utwardzenie  terenu  przy  garażach,  poprawę  otoczenia  wokół  bloku  przy  ulicy
Chopina, doposażenie skweru i wiele innych, a Prezydent wsłuchał się w te prośby i potrzeby.
Nie byłbym sobą, Szanowni Państwo, gdybym z serca nie zainteresował się i w sposób ciągły
nie upominał się o inwestycje na lewym brzegu Wisły. Dlatego też jestem przepełniony
radością zważywszy na fakt rozpoczęcia za kilka tygodni przebudowy placu Mościckiego za
blisko 4 miliony złotych. Cieszę się, że w końcu uda nam się podejść do modernizacji ulicy
Kolejowej dzięki czemu zbliżymy się również do ostatniego etapu przebudowy ulicy Zielonej,
o  czym  była  dziś  mowa.  Bardzo  dobrze  się  stanie,  że  w  najbliższych  miesiącach
przebudujemy ulicę Strażacką. Chciałbym podkreślić, że w przyszłym roku Klub Sportowy
„Stoczniowiec” obchodzi 70-lecie istnienia i  dobrze by było, Panie Prezydencie, żebyśmy
wrócili z tematem budowy boiska o nawierzchni naturalnej jako dobry prezent dla klubu i
lokalnej społeczności. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że z własnej, nieprzymuszonej
woli byliśmy, jesteśmy i mam nadzieję, że będziemy współodpowiedzialni za nasze miasto,
Klub Radnych PSL - Porozumienie Społeczne chce kreować rozwój tego miasta i będzie
głosował za zaproponowanym budżetem na 2019 rok. Z tego miejsca i w imieniu naszej
czwórki dziękuję przede wszystkim mieszkańcom Płocka za zaufanie, które otrzymaliśmy w
ostatnich wyborach samorządowych. To ogromny mandat zaufania z Państwa strony, który
mobilizuje  nas  do  dalszej  ciężkiej  i  mam  nadzieję,  że  efektywnej  pracy  dla  Płocka.
Jednocześnie zachęcam wszystkich mieszkańców do dalszej współpracy w nadchodzącym
roku.  Dziękuję  również  za  współpracę  wszystkim  Prezydentom,  Wysokiej  Radzie,
pracownikom urzędu i wszystkim społecznikom z rad mieszkańców osiedli, klubów i fundacji,
które działają na rzecz miasta. Na koniec życzę wszystkim udanej zabawy sylwestrowej i
wszelkiej pomyślności w 2019 roku. Dziękuję bardzo.”

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

Pani  Radna  Daria  Domosławska  powiedziała:  „Panowie  Prezydenci!  Państwo  Radni!
Szanowni Mieszkańcy! Rok 2018 to rok, który możemy określić jako rok doskonały i trudno
będzie mu dorównać w roku 2019 a także w kolejnych latach, ale tak jak w każdej dziedzinie
warto jest mieć wzorzec do którego będziemy dążyć. Przytoczone przez moich przedmówców
liczby,  a  szczególnie  rzetelna  informacja  od  Pana  Prezydenta,  a  także  Przewodniczącej
Komisji Skarbu, a także obserwacja procesu powstawania projektu uchwały budżetowej daje
obraz jak trudne jest to zadanie, zadanie które oprócz tego, że zostaje zapisane na papierze
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będziemy musieli zrealizować. Poznaliśmy już uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej. Jest ona pozytywna co bardzo cieszy. Warto
podkreślić  również,  że  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  kolejne  lata,  a  także  w
projekcie uchwały budżetowej miasta Płocka na 2019 rok oraz we wnioskach Prezydenta są
zawarte informacje, które są zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju miasta Płocka na
kolejne lata. Z wielką satysfakcją stwierdzam, że projekt uchwały w większości przypadków
zawiera  informacje  przekazywane  przez  mieszkańców  a  także  jest  weryfikowany  przez
ekspertów, którzy są w danych dziedzinach po prostu najlepsi. Często jednak na kreowanie
budżetu  miasta  mają  wpływ  nieoczekiwane  zdarzenia,  między  innymi  reforma  oświaty.
Jestem wdzięczna,  że  w projekcie  budżetowej  na  rok  2019  znalazły  się  również  moje
sugestie,  które  są  głosem  mieszkańców  między  innymi  osiedla  Tysiąclecia,  Winiary,
Łukasiewicza, czy Miodowa. Na osiedlu Tysiąclecia, można powiedzieć, połączona jest ta
inwestycja razem z osiedlem Stare Miasto, będzie przeprowadzona przebudowa, remont alei
Spacerowej.  Jest  to  trzeci  odcinek wspaniałego  ciągu pieszo-rowerowego, który  pozwoli
połączyć dwa skrajne kościoły – kościół św. Jadwigi i kościół św. Jana. Zostanie również
przeprowadzony remont ulicy Tysiąclecia. Mam nadzieję, że zostanie zrealizowana budowa
boisk  przy  szkole  nr  16.  Na  osiedlu  Winiary  zrealizowana  zostanie  przebudowa  ulicy
Maszewskiej a także mam nadzieję, że zostanie wybudowana nareszcie tężnia solankowa o
której Pan Prezydent już wspominał. Osiedle Łukasiewicza doczeka się budowy Miejskiego
Przedszkola nr 17, a także powstanie siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr
3. Myślę, że mieszkańcy oczekują na tą siłownię, gdyż w trakcie remontu pasażu Roguckiego
fragment siłowni został na czas remontu rozebrany i mieszkańcy oczekują, aby powróciła ta
siłownia  w  pobliskie  miejsce.  Osiedle  Miodowa  to  remont  ulicy  Kredytowej  a  także
rozpoczęcie  prac  nad  centralnym  parkiem  rekreacji.  Zostanie  również  zaadaptowany
budynek przy Szkole Podstawowej nr 17. Nie ukrywam, że bardzo cieszę się z tego, że
znajdzie tam swoje miejsce centrum aktywności  seniora ukierunkowane na diabetyków.
Szanowni  Państwo!  Rolą  radnego  miejskiego  nie  jest  tylko  zajmowanie  się  okręgiem z
którego kandyduję, dlatego moja czteroletnia praca w poprzedniej kadencji,  a także na
kolejne lata zakłada współpracę ze wszystkimi mieszkańcami. Cieszę się również z tego
powodu, że praktycznie na terenie całego miasta powstaną nowe inwestycje. Między innymi
zostaną wyremontowane chodniki na ulicy Kościuszki. Nie ukrywam, że będzie to wielka ulga
szczególnie dla pacjentów Szpitala Świętej Trójcy, którzy niejednokrotnie nie mogą dotrzeć
do placówki poruszając się o kulach bądź też z innym sprzętem ortopedycznym. Zostanie
wybudowana  toaleta  na  cmentarzu  komunalnym.  Wielką  radość  sprawiła  mi  również
informacja o tworzeniu projektu boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2.
Myślę, że to będzie taki moment w którym udowodnimy, że Płock nie stoi tylko piłką ręczną i
piłką nożną,  ale  ma również wiele talentów lekkoatletycznych.  Przeprowadzony zostanie
remont ulicy Kilińskiego. Mam nadzieję, że pojawi się stacja rowerowa długo oczekiwana
przez uczniów płockiego „Elektryka” i działkowców z ogródków działkowych przy Narodowych
Sił  Zbrojnych.  Cieszy fakt,  że  starania mieszkańców,  którzy  zaangażowali  się  w budżet
obywatelski, zaowocują realizacją projektów zgłoszonych przez mieszkańców, między innymi
budową skweru rekreacji i zabawy na osiedlu Dworcowa, czy też placem zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 17. Nie ukrywam, że w projekcie uchwały budżetowej zabrakło kilku rzeczy.
Nie będę o nich mówiła. Niemniej jednak będzie to mnie bardzo mobilizowało do tego, żeby
zabiegać przez kolejne lata, aby zostały te sprawy zrealizowane. Reasumując – w mojej
ocenie  przyjęcie  Budżetu  Miasta  Płocka  na  2019 rok  i  jego  realizacja,  utrzyma proces
podnoszenia  jakości  życia  mieszkańców  i  zapewni  dalszy  rozwój  Płocka.  Z  pełną
odpowiedzialnością stwierdzam fakt, że projekt budżetu powstał w oparciu o dialog między
mieszkańcami,  ekspertami  w  danych  dziedzinach.  Mam  świadomość,  że  nie  udało  się
wszystkiego zmieścić, ale to stanowi wyzwanie na kolejne lata i motywację do pracy na rzecz
Płocka i mieszkańców, a nie będzie nigdy podstawą do narzekania. Dziękuję mieszkańcom,
radom mieszkańców osiedla, Panu Skarbnikowi, Panom Prezydentom, wszystkim radnym za
współdziałanie  w  tworzeniu  budżetu.  Z  pełną  odpowiedzialnością  będę  głosowała  za
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przyjęciem uchwały budżetowej. Mogę powiedzieć również, że nadal jestem dumna z Płocka
i wszyscy możemy być z niego dumni. Dziękuję bardzo.”         

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

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Szanowni Państwo! Zanim przejdę do stanowiska
odniosę się do kilku elementów związanych z projektem budżetu na rok 2019 i ewentualnym
porównaniem jak to  wyglądało  w historii.  Padały  tutaj  słowa z tej  mównicy o  tym, że
rzeczywiście  tak  krawiec kraje  jak  mu materii  staje,  czy  nie  jestem w stanie  sprostać
wszystkim wyzwaniom i wszystkim inwestycjom, które są deklarowane przez radnych czy też
przez różne środowiska, mieszkańców, rady osiedli,  ale w takim razie, jeśli  rzeczywiście
mamy podejmować się  odpowiedzialnie  realizacji  inwestycji  w budżecie  miasta  Płocka i
przypomnę tylko, że my dzisiaj przyjmujemy nie tylko budżet na rok 2019, ale przyjmujemy
również Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2039. I tak jak rozmawiamy o naszych
planach, problemach i inwestycjach, które chcielibyśmy realizować, obietnicach prezydenta,
który mówi, że w tym roku nie jesteśmy – znaczy w sensie 2019 – nie jesteśmy w stanie
tego zrealizować, ale oczywiście będziemy realizować w latach następnych, to pytam się w
związku  z  tym,  Panie  Prezydencie,  jak  Pan  zamierza  sprostać  obietnicom  rad  osiedli,
mieszkańców, radnych, którzy będą składali Panu propozycje do budżetu na rok 2020 - czyli
to jest niedaleki okres czasu, bo ten rok bardzo szybko nam zleci - jeśli Pan zaplanował w
WPF tylko 196 tysięcy wydatkowania na inwestycje nowe w 2020 roku. Czyli de facto tak
naprawdę mamy paraliż inwestycyjny. Czyli nawet te projekty techniczne, które będziemy
wykonywać,  o,  ulica Ziołowa projekt  techniczny wykonamy w 2019, nie będziemy tego
realizować, dlatego że tego nie ma w budżecie, bo na nowe inwestycje zaplanowano jedynie
– podkreślam – 196 tysięcy w 2020 roku. Czyli będziemy tylko kontynuować inwestycje a nie
będziemy realizować nowych. I to jest zasadnicze pytanie, które powinniśmy sobie postawić
na tej sali jak będzie wyglądał kształt nie tylko… Nie myślmy tylko o jednym roku, styczeń,
grudzień, tylko myślmy o perspektywie dalszej, perspektywie rozwoju tego miasta, a nie
tylko realizowania przez dwanaście miesięcy inwestycji, bo to nie tędy droga. Mamy myśleć
przyszłościowo, mamy myśleć na rzecz dobra rozwoju tego miasta a nie tylko przez pryzmat
dwunastu  miesięcy.  I  teraz  tak,  jeśli  Pan  Prezydent  rzeczywiście  zarówno  chwalił  się
tegorocznym budżetem, dochodami tak wysokimi, miliardowym budżetem, jeśli Prezydent
chwali się, że nieco niższy będzie w 2019 roku to ja bym chciała, żeby Pan Prezydent też
wrócił troszkę do historii i porównał sobie jak wyglądały wydatki, jakie były przychody w
latach wcześniejszych. Jeśli mamy odniesienie wydatków do dochodów to porównajmy sobie
również lata wcześniejsze. 2010 rok - mieliśmy 690 milionów po stronie dochodów a 158
milionów były  wydatki  majątkowe,  2011 –  blisko  700-milionowy budżet,  148,5  miliona
wydatków  majątkowych.  Teraz  mamy  miliardowy  budżet  i  185  tysięcy  wydatków
majątkowych.  Czyli  jaka  jest…  185  milionów,  przepraszam.  185  milionów  w  skali
miliardowego budżetu. Wcześniej mieliśmy podobne kwoty przy dużo niższym dochodzie
budżetu miasta, czyli było to 650, 690 bądź 700 milionów złotych. A skala tych wydatków
majątkowych była równie duża. I teraz tak, jeśli Pan Prezydent mówi o wysokich dochodach
budżetu,  to pragnę również zauważyć,  żeby tutaj  również nie zostało  to  pominięte bez
spostrzeżenia, że nasz budżet miasta Płocka i pewnie wiele budżetów w Polsce wzbogaciło
się znacznie o podatki z tytułu PIT i CIT, czyli z tytułu podatku od osób fizycznych i od osób
prawnych. Ja tylko Państwu porównam, ponieważ Pan Prezydent tak to powiedział, że ten
2017 rok jest niewspółmierny do realizacji tych wpływów z CIT, ponieważ był rzeczywiście
tam znaczny wpływ, więc ja ten 2017 rok pominę, wrócę do 2016 w stosunku do 2019. W
2016 roku mieliśmy PIT 166 milionów i CIT 201 milionów, w 2019 roku według planów
będziemy mieli wzrost w stosunku do 2016 roku o 66 milionów złotych. Czyli generalnie
trzeba na to patrzeć przez pryzmat tego, że nasz samorząd i wiele innych samorządów
wzbogaca się o podatki  z  tytułu  budżetu państwa i  dzięki  temu możemy realizować te
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inwestycje o których tu rozmawiamy. Czyli rozmawiajmy szczerze, otwarcie o wszystkich
wpływach i to co otrzymujemy również z budżetu państwa. A teraz przejdę do stanowiska
Klubu  Radnych  Prawa  i  Sprawiedliwości.  Budżet  2019  roku  otwiera  nową  kadencję
samorządu miasta Płocka, ale przede wszystkim Prezydenta Miasta Płocka jako jego autora i
kreatora.  Budżet  należy  traktować,  po  pierwsze,  jako  realizację  stawianych  celów  w
kampanii i  późniejszego ich rozliczania, ale budżet powinien odpowiadać na najpilniejsze
potrzeby mieszkańców dzięki którym w dużej mierze mamy środki pochodzące z różnych
podatków. W związku z tym długo oczekiwane inwestycje, które w XXI wieku nie powinny
być problemem, jak zalewanie piwnic i domów, są cały czas odkładane, a jego tłumaczenie
odłożenia w czasie stawiana jest duża kwota na wykonanie inwestycji. Taką inwestycją jest
budowa ulic Granicznej i Wodnej, czy dojazd do garaży przy ulicy Miodowej. Tych dróg i
chodników jest bardzo wiele, między innymi Maneżowa, Działkowa, Lenartowicza, Wiatraki,
Strzelecka,  Żytnia  oraz  konieczność  dokończenia  drugiego  etapu  ulicy  Wyszogrodzkiej.
Można zrozumieć fakt odłożenia inwestycji w czasie z uwagi na inne pilne potrzeby, ale
trudno zrozumieć brak chęci wpisania nawet do Wieloletniej Prognozy Finansowej w planach
na  lata  następne.  A  już  kuriozalne  jest  uzależnianie  realizacji  inwestycji  od  ilości
mieszkańców tych ulic. Każdy z mieszkańców jest ważny, jak i inwestycje z nimi związane,
niezależnie od tego czy zamieszkują w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, czy
przy  danej  ulicy  zamieszkuje  dziesięć,  pięćdziesięciu,  czy  stu  mieszkańców.  Z  naszego
punktu widzenia jako radnych PiS w Radzie Miasta Płocka, reprezentujących największy klub,
istotna  jest  poprawa  jakości  życia  mieszkańców i  kosztów z  tym związanych,  a  także
atrakcyjności miejsc, którymi szczyci się Płock pod kątem kulturalnym, architektonicznym i
turystycznym. Dlatego boli brak perspektywy rewitalizacji Starego Miasta, w szczególności
ulic Bielskiej, Starego Rynku, a tym samym zmniejszanie środków na dofinansowanie do
rewitalizacji  dla  prywatnych  kamienic,  dla  właścicieli.  Przypomnę  tylko,  że  w  latach
wcześniejszych, jeszcze przed rokiem 2010, kwota sięgała nawet miliona złotych, teraz ta
kwota spadła do 400 tysięcy złotych. Nie mowa tu o budownictwie w ramach programu
„Mieszkania  na  start”,  ale  działań  jakie  powinna  podejmować  miejska  spółka  ARS,  na
przykład sprzedaż mieszkań przy Synagogalnej 7A. Po pierwsze – koszt sprzedaży oscyluje
wokół kwot od 5.700 do 6.100 złotych za metr kwadratowy i tutaj mogę podać źródło:
Giełda Płocka. Jest strona internetowa na której te ceny się znajdują. Tymczasem ceny
mieszkań w Płocku oscylują wokół kwoty 4,5 bądź 4.800 złotych za metr kwadratowy. Jest
jeszcze  wiele  niewyjaśnionych  spraw,  tak  jak  rozliczenie  z  wykonawcą  na  rzecz  ARS-u
budynku Synagogalna 4, czy budowa przez spółkę Inwestycję Miejskie mediateki,  która
unieważniła  przetarg  13  sierpnia,  ponieważ  najtańsza  oferta  przekroczyła  środki
zarezerwowane w budżecie 6,1 miliona złotych. Tymczasem teraz wyłoniono, nie wiadomo
na jakiej podstawie, nową firmę Tekobud spółka z o.o. w Płocku, która będzie realizowała tę
inwestycję na poziomie 7,4 miliona złotych. Jak w takim razie zakończono postępowanie z
przetargu? Czy firma, która wygrała przetarg jako pierwsza straciła kaucję? Czy spółka
Inwestycje  Miejskie  zbyt  długo  zwlekała  i  nie  dotrzymała  terminów  zawartych  w
harmonogramie?  Dlaczego  Prezydent  Miasta  nie  zwoła  konferencji  prasowej,  tak  jak
informuje o kolejnych planach, tak samo aby wyjaśnić dlaczego dana inwestycja nie zostanie
zrealizowana?  Brakuje  przejrzystości  w  tym  zakresie  i  jasności.  Urząd  miasta  potrafi
organizować nieraz po dwie, trzy konferencje związane z jedną inwestycją  a nie potrafi
zorganizować  konferencji,  aby  wyjaśnić  przyczyny  niepowodzenia  i  przedstawić  stan
faktyczny. Jaka jest przyszłość budowy sali koncertowej w Płocku? Czy zgodnie z sugestią
mieszkańców zostanie wpisana przy ulicy Kobylińskiego czy na siłę  będziemy starali  się
budować na placu Nowy Rynek? A chodzi nam przede wszystkim o ożywienie kolejnych
terenów Płocka a nie lokowanie wszystkiego w jednym miejscu, gdzie nie do końca mamy
przestrzeń do kompleksowej zabudowy. Z dużym zainteresowaniem będziemy dokonywać
dogłębnej analizy zadłużania miasta Płocka. Kolejny rok 2019 to znów wzrost o 72 miliony
złotych zadłużenia, które przekroczy w 2019 roku - według WPF, który miałam jeszcze przed
autopoprawką - 602 miliony złotych, oczywiście bez zadłużenia spółek, które należy jeszcze
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doliczyć,  a  może  to  łącznie  wynieść  nawet  ponad  750  milionów.  Niestety  spłata  rat
kapitałowych związanych z kredytami będzie z roku na rok coraz większa a skala rozpiętości
pomiędzy rokiem 2016 a 2022 będzie większa o 25 milionów złotych. Państwu przytoczę
tylko  te  kwoty.  W  2016  roku  z  tytułu  spłaty  rat  kredytów  będziemy  płacili  ponad  26
milionów, płaciliśmy, przepraszam, 26 milionów, a w 2020 będzie to już kwota 51 milionów.
W latach kolejnych będzie jeszcze gorzej.  W analizie WPF można również odczytać jak
wygląda skala łączna wydatków inwestycyjnych, które na 2019 rok jako kontynuowane i
nowe wynoszą łącznie około 136 milionów złotych, bez – zaznaczam – autopoprawki, bo
mieliśmy ten dokument dużo później. Natomiast w planie na 2020 rok mamy już tylko nieco
ponad 96 milionów. Na nowe inwestycje planuje się jedynie, tak jak powiedziałam, 196
tysięcy złotych, w 2021 jedynie 53 miliony, co oczywiście w zderzeniu z rokiem wyborczym
2018 gdzie  Prezydent szczycił  się  ponad 300-milionowym budżetem na inwestycje daje
oczywiście skalę porównawczą. Na początku tego miesiąca radni Prawa i Sprawiedliwości,
Klubu Radnych Prawa i  Sprawiedliwości  spotkali  się  z  Prezydentem, aby omówić  swoje
propozycje do budżetu miasta Płocka, które zostały przedstawione na piśmie. Część z nich
znalazła się w budżecie miasta Płocka, budżetach spółek lub autopoprawce, natomiast wiele
z nich jeszcze oczekuje na realizację i zgodnie ze słowem danym podczas spotkania przez
Pana  Nowakowskiego  spotykamy  się  w  marcu,  aby  rozmawiać  o  podziale  nadwyżki
budżetowej.  W tym miejscu  pragniemy zapewnić  mieszkańców,  że  będziemy cały  czas
zabiegać o przedstawiane inwestycje a także o ich terminową realizację, a przede wszystkim
o właściwe i gospodarne wydatkowanie środków. Przedstawię Państwu listę tych inwestycji,
które zostały zaproponowane. Jako pierwszy punkt – budowa przedszkola nr 17 na osiedlu
Łukasiewicza  przy  ulicy  Kossobudzkiego.  Drugi  punkt  –  kompleksowy remont  drogi  na
osiedlu  Miodowa-Jar.  Trzeci  –  remont  chodnika  oraz  wymiana  oświetlenia  w  alejach
spacerowych od świateł przy Alejach Kobylińskiego do kościoła Jana Chrzciciela. Kolejny –
budowa sięgacza ulicy Kątowej wraz z połączeniem z ulicą Lokalną. Następny – rozbudowa
placu  zabaw  przy  ulicy  Morelowej,  opracowanie  projektu  technicznego  połączenia  ulicy
Morelowej  z  ulicą  Mazowiecką,  budowa ulicy  Młyńskiej  wraz  z  brakującą  infrastrukturą,
budowa  ulicy  Pocztowej  wraz  z  brakującą  infrastrukturą,  budowa  odcinka  kanalizacji
sanitarnej w ulicy Grabówka, nadbudowa piętra w budynku warsztatów szkolnych Zespołu
Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie, budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr
3,  podwyżki  płac  dla  pracowników  administracji  i  obsługi  jednostek  samorządu
terytorialnego, w tym oświaty - tu była propozycja o 180 złotych do pensji zasadniczej –
podwyżka dodatków nauczycielskich i dyrektorskich o 20%. Kolejny punkt – remont boisk
szkolnych i ogrodzenie szkoły Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich. Następnie – remont
ulicy Kredytowej wraz z chodnikami i  miejscami do parkowania,  rozbudowa warsztatów
szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traków komunikacji
pieszej i  jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości,  budowa ulicy Żytniej na
osiedlu  Wyszogrodzka,  budowa  ulic  Granicznej  i  Wodnej,  kontynuacja  rozbudowy  ulicy
Zielonej,  termomodernizacja  Szkoły  Podstawowej  nr  5,  budowa  boiska  z  naturalną
nawierzchnią na obiekcie sportowym „Stoczniowca”, dom dziennego pobytu dla seniora i
oddział MDK na ulicy Popłacińskiej 42, budowa ulic Pszennej, Działkowej, drugi etap budowy
ulicy Wyszogrodzkiej od skrzyżowania ze Spółdzielczą do Kilińskiego, remont ulicy Wiatraki,
szczególnie z uwzględnieniem remontu chodników w 2019 roku, budowa ulicy Ziołowej,
budowa kanalizacji w ulicy Browarnej, budowa ulicy Zakole, Pocztowa, Zarzeczna, Powiśle,
Rybna,  Roztocze, remont ulicy Raczkowizna od cukrowni  do granic miasta,  budowa ulic
Maneżowej,  Lenartowicza,  Strzeleckiej,  Batorego  i  jeszcze  przyłączenie  do  sieci
wodociągowej mieszkańców osiedla Trzepowo. I rzeczywiście z tych punktów, które zostały
przez nas przedstawione kilka się znalazło. Chciałabym poświęcić chwilkę na punkt dotyczący
budowy przedszkola nr 17 na osiedlu Łukasiewicza. Przypomnę tylko historycznie, że 29
grudnia po raz pierwszy w 2016 roku złożyliśmy jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
wniosek  do  budżetu  o  wpisanie  wtedy  budowy  przedszkola,  na  początku  projektu
technicznego. 12 głosów było za, 13 przeciw. Jako osoby, które głosowały za był cały Klub
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Radnych Prawa i Sprawiedliwości dziesięciu radnych, Pan Radny Lech Latarski i Pan Radny
Sosnowski. Pozostali radni Platformy Obywatelskiej i PSL byli przeciwni temu wnioskowi.
Kolejny  wniosek  o  zabezpieczenie  środków  w  budżecie  na  projekt  techniczny  budowy
przedszkola nr 17 złożyliśmy jako radni Prawa i Sprawiedliwości 31 stycznia 2017 roku i tutaj
niestety  tylko  radni  PiS  byli  za  -  10  radnych,  12  było  przeciw,  jeden  się  wstrzymał.
Złożyliśmy  również  wniosek  o  omówienie  tych  dwóch  koncepcji,  które  były  kiedyś
przygotowywane przez Prezydenta, czyli adaptacji Szkoły Podstawowej nr 3 i ewentualnej
budowy przedszkola  nr  17  i  tu  również  złożyliśmy ten wniosek i  został  przegłosowany
pozytywnie, omawialiśmy 26 września 2017 roku projekt dwóch koncepcji - adaptacji albo
budowy. I kolejny wniosek, który złożyliśmy do budżetu miasta Płocka dotyczący budowy
przedszkola 17 to był 28 grudzień 2017 roku, gdzie również za wnioskiem głosowali tylko
radni  Prawa i  Sprawiedliwości  -  10  głosów za,  12  było  przeciw i  2  wstrzymujące.  Tak
wyglądała historia do tej pory, jeśli chodzi o walkę dwuletnią o budowę przedszkola nr 17. I
ono  zostało  rzeczywiście  wpisane  do  budżetu.  Został  wpisany  remont  chodników i  alei
Spacerowej,  budowa  ulicy  Pocztowej,  remont  ulicy  Kredytowej,  budowa  ulicy  Ziołowej,
budowa  ulicy  Maneżowej  w  autopoprawce  i  zostaliśmy  poinformowani  na  piśmie  przez
Prezydenta,  że  w  ramach  partnerstwa  publiczno-prywatnego  zostanie  wprowadzona
termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5. Teraz tak. Panie Prezydencie, pamiętamy o
złożonych  obietnicach  przez  Pana  w  ramach  „Planu  dla  Płocka”,  w  szczególności:
modernizacja  i  rozbudowa  Szpitala  Świętej  Trójcy.  Oczekujemy  w  najbliższym  czasie
szczegółów  rozbudowy.  Dalej  –  troska  o  bezpieczeństwo  płocczan,  rozwój  monitoringu
miejskiego.  Prosimy  o  wyszczególnienie  w  jakich  miejscach  będzie  planowany  rozwój
monitoringu miejskiego. Kolejny punkt – nowa pływalnia i zagospodarowanie Sobótki. Proszę
o szczegółowe plany co będzie zaproponowane w dalszym etapie zagospodarowania Sobótki
i gdzie będzie konkretnie nowa pływalnia i na jakim etapie jest, nie wiem, negocjacje czy
inna  formuła  partnerstwa  publiczno-prywatnego  w  zakresie  realizacji  tej  inwestycji.
Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego - Radziwie, Borowiczki, Imielnica. Prosimy
o terminy powstania stacji rowerowych na Radziwiu, Imielnicy i w Borowiczkach. Kolejna
rzecz  –  nowy stadion Wisła  Płock.  Szanowni  Państwo,  budzi  nasz  duży niepokój  ciągłe
przesuwanie terminów, jak również brak zabezpieczenia środków w budżecie na kolejne lata.
Przypomnę tylko, jeśli chodzi o budowę stadionu – 24 września ogłoszono po raz pierwszy
przetarg, czas realizacji 36 miesięcy z terminem zgłaszania ofert do 6 listopada. Później
przesunięto termin na 23 listopada, następnie przesunięto termin do 7 grudnia. Wyłoniono
cztery  firmy  do  udziału  w  postępowaniu  i  oczekujemy  teraz  terminów,  kiedy  zostanie
rozstrzygnięte to postępowanie i kiedy Państwo planujecie zabezpieczyć właściwe środki w
budżecie, bo w tej chwili one są w zdecydowanej mierze niewystarczające. Kolejna rzecz –
kolejne żłobki - kiedy i gdzie, kto będzie je realizował. Rewitalizacja starówki – prosimy o
konkretne  plany  związane  z  rewitalizacją  starówki,  ale  nadmieniam,  że  nie  chodzi  o
„Mieszkania na start”. Chodzi nam o całkowitą rewitalizację starówki, plan na kolejne pięć lat.
Nowe parkingi – gdzie i czy będą płatne? Remonty kolejnych płockich ulic: Wyszogrodzka –
prosimy o wpisanie konkretnie do WPF. To jest ciekawy zabieg, że my słyszymy oczywiście o
obietnicach Prezydenta Miasta Płocka, o tym że będzie realizował te inwestycje, ale nie
mamy żadnych konkretnych zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej. To jest dokument
w którym powinny znaleźć się te inwestycje, które będą realizowane nie w roku budżetowym
ale w latach następnych. W związku z tym oczekujemy na wpisanie do WPF między innymi
ulicy Wyszogrodzkiej. Remont i przebudowa wiaduktu przy ulicy Spółdzielczej – podobnie jak
w  sprawie  ulicy  Wyszogrodzkiej.  Karta  Płocczanina  –  kiedy  zostanie  konkretnie
wprowadzona, jakie będą rabaty, upusty i co może zaoferować miasto dla mieszkańców
miasta w ramach „Karty Płocczanina”, bo na razie tylko usłyszeliśmy o zmniejszeniu kosztów,
znaczy wprowadzeniu biletów bezpłatnych Komunikacji Miejskiej, ale tylko i wyłącznie dla
uczniów szkół  podstawowych.  A  liczylibyśmy,  żeby  z  tych  ulg  mogli  korzystać  również
uczniowie szkół ponadpodstawowych, bo tak naprawdę to oni w dużej mierze korzystają z
transportu publicznego, a nie uczniowie, szczególnie maluchy szkół podstawowych, gdzie są
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one zlokalizowane wokół miejsca zamieszkania albo dowożą rodzice do szkół. Dziś patrząc na
dobro  miasta  Płocka  i  jego  mieszkańców,  w  szczególności  biorąc  pod  uwagę  budowę
przedszkola nr 17, zdecydowaliśmy o niewprowadzaniu żadnej dyscypliny klubowej. Radni
Klubu PiS sami podejmą decyzję w sprawie głosowania nad uchwaleniem Budżetu Miasta
Płocka na 2019 rok.  Będziemy bardzo przyglądać się realizacji  wszystkich inwestycji,  w
szczególności ich terminowości i kosztów realizacji. Pokazujemy, że jesteśmy opozycją, która
jest  konstruktywna  i  merytoryczna,  pozostaje  ponad  podziałami  politycznymi  w
przeciwieństwie do koalicji  rządzącej w Płocku PO - PSL, która pokazała podczas dwóch
poprzednich  sesji  prawdziwy  obraz  braku  chęci  współpracy.  Dla  radnych  Prawa  i
Sprawiedliwości  w  Radzie  Miasta  Płocka  najważniejszy  jest  człowiek  i  jego  priorytety
inwestycyjne,  dlatego zachęcamy mieszkańców Płocka do aktywnej współpracy w zakresie
działań  na  rzecz  osiedli.  Jesteśmy  otwarci  na  każde  tematy  podejmowane  dla  dobra
mieszkańców i miasta Płocka. Dziękuję bardzo.”

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

Pan  Tomasz  Maliszewski  Wiceprzewodniczący  Radu  Miasta  Płocka  powiedział:  „Panie
Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Drodzy Mieszkańcy! Zgadzam się z Panią
Przewodniczącą Iwoną Krajewską i Darią Domosławską, że wszystkie inwestycje są głęboko
przemyślane, wpłyną na rozwój miasta i poprawę jego infrastruktury. Trudno nie zgodzić się
z określeniem, iż budżet na 2019 rok jest szyty na miarę potrzeb mieszkańców Płocka. Blisko
240  milionów  złotych  przeznaczamy  na  inwestycje  z  czego  60  milionów  to  pieniądze
pozyskanie  z  Unii  Europejskiej.  Dzięki  pozyskanym środkom z  Unii  Europejskiej  mamy
większe możliwości i pole do działania na rzecz miasta. Największą inwestycją przewidzianą
w przyszłorocznym budżecie miasta to budowa stadionu za kwotę 31 milionów. Kolejne
inwestycje  w budżecie  to  19  milionów,  w tym 15 z  Unii  Europejskiej,  na  remont  alei
Kilińskiego,  budowa  wiaduktu  i  parkingu  przy  zoo  oraz  zakup  ośmiu  niskoemisyjnych
autobusów. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna i wpłynie na komfort przemieszczania się
mieszkańców Płocka oraz zachęci do częstszego poruszania się komunikacją miejską. 19
milionów złotych, z czego z Unii Europejskiej otrzymamy 14, wydamy na rozbudowę ulicy
Przemysłowej  od  obwodnicy  w  stronę  granic  miasta,  na  powstanie  nowych  terenów
inwestycyjnych  w  Trzepowie.  Kolejne  inwestycje  drogowe  ważne  z  punktu  widzenia
mieszkańców Płocka zapisane w projekcie budżetu to remont ulicy Tysiąclecia, budowa ulicy
Parcele, rozbudowa ulicy Maszewskiej, przebudowa ulicy Kredytowej. Bardzo ważną, choć
małą  inwestycją,  jest  budowa  brakującej  ścieżki  rowerowej  w  ulicy  Grabówka  i  ulicy
Korczaka. Ta inwestycja jeszcze bardziej zachęci naszych mieszkańców do uprawiania sportu
i  wpłynie  na  poprawę aktywności  fizycznej  płocczan.  Bardzo  potrzebną  inwestycją  oraz
działaniem mającym wpływ na wizerunek naszego miasta jest kontynuacja remontu naszej
perełki,  czyli  nabrzeża  wiślanego.  Pozostałe  inwestycje  zaplanowane  w przyszłorocznym
budżecie  to  przebudowa  przez  MTBS  i  MZGM  budynków  komunalnych  przy  ulicy
Sienkiewicza, ARS rozbuduje budynek mieszkalno-usługowy przy Królewieckiej 18 za kwotę
2,5  miliona  złotych,  spółka  Inwestycje  Miejskie  wybuduje  żłobek  i  mieszkania  przy
Kazimierza Wielkiego oraz mediatekę i mieszkania przy Kościuszki, 5 milionów przewidziane
jest dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej na drugi etap remontu interny i na pokrycie
strat  za obecny rok.  W budżecie znalazło  się również 5 milionów na zagospodarowanie
Nowego Rynku i mam tu na myśli Płocką Orkiestrę Symfoniczną. Szanowni Państwo, te
wszystkie  inwestycje  są  bardzo  potrzebne  i  zabezpieczają  wiele  potrzeb  płocczan.  Ale
Prezydentowi szczególnie chciałbym podziękować za zarezerwowanie środków w projekcie
budżetu miasta na budowę ulicy Ośnickiej o którą wnioskowałem wiele razy, na projekt
nowego lekkoatletycznego boiska przy szkole na Piaska o które wnioskowali Radni Daria
Domosławska, Łukasz Chrobot i ja. Dzięki również za środki na nowe stacje rowerowe. Mam
nadzieję, że zgodnie z obietnicami jedna z nich stanie w pobliżu ulicy Górnej o co zresztą
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zabiegają mieszkańcy tego osiedla. To akurat wniosek mój i Radnego Łukasza Chrobota. I na
koniec dziękuję za inwestycję pod nazwą rodzinny wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji
na osiedlu Dworcowa. To projekt z budżetu obywatelskiego, który zgłaszałem wraz z Radną
Darią Domosławską.  Panie Prezydencie, chciałbym na koniec jeszcze raz pokreślić  moje
ogromne poparcie da budżetu na 2019 rok, który trafia w potrzeby wielu mieszkańców i w
dużym stopniu wpłynie na poprawę infrastruktury naszego miasta. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie  Przewodniczący.  Szanowni  Państwo,  chciałbym poinformować,  iż  wpłynął  do mnie
wniosek  od  Pana  Jana  Wyrębkowskiego  z  prośbą  o  udzielenie  głosu  w  tym  punkcie.
Chciałbym zatem poddać pod głosowanie dopuszczenie do głosu Pana Jana Wyrębkowskiego.
Proszę o pulpity do głosowania a Państwa Radnych proszę o zagłosowanie, gdy tylko taka
możliwość się pojawi. Musimy chwileczkę poczekać na stworzenie ikonek. Mamy możliwość,
proszę bardzo Szanowni Państwo o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 11 na
tak przy 3 wstrzymujących. (wynik głosowania: 11 – za, 1 – przeciw, 3 – wstrzymujące) Za
chwilkę, Panie Janie, poproszę Pana o zabranie głosu, ale wcześniej, Szanowni Państwo,
chciałbym nim jeszcze ja  również podejdę do mównicy wspomnieć smutną rzecz,  która
wydarzyła się wczoraj. Jak Państwo wiecie wczoraj zmarł biskup Tadeusz Pieronek, człowiek
nietuzinkowy. W tym momencie na Wawelu bije Dzwon Zygmunta. Jak wiemy wszyscy bije w
bardzo rzadkich, historycznych, ważnych wydarzeniach naszej ojczyzny. Chciałbym, Drodzy
Państwo, żebyśmy również i my w Płocku uczcili  pamięć biskupa Pieronka minutą ciszy.
Proszę Państwa o powstanie. Dziękuję bardzo. Nim, Panie Janie, nim przekażę Panu głos
jeszcze jestem ostatnim dyskutantem spośród radnych, więc proszę sobie jeszcze usiąść w
pierwszym rzędzie. Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni! Drodzy Goście! Stworzenie
budżetu idealnego jest rzeczą niemożliwą. Niemożliwą z dwóch powodów. Po pierwsze i
najważniejsze – finanse, finanse, finanse. O ograniczeniach z tego tytułu wszyscy wiemy. I
po drugie – z racji tego, że każdy z nas, jak tutaj zasiadamy na tej auli, zapewne miałby inne
priorytety inwestycyjne, czy inne priorytety wydatkowe. Z tego też tytułu jakikolwiek ten
budżet nie byłby przy ograniczeniach finansowych zawsze ktoś powie, że ma do niego jakieś
zastrzeżenia. Możemy powiedzieć, że nie istnieją budżety idealne, czy to budżety miasta, czy
to budżety państwa, czy też budżety dowolnych firm, również budżety domowe. Z tego też
tytułu  mogę  powiedzieć  i  wszyscy  możemy  powiedzieć,  że  budżet  miasta  Płocka,
zaplanowany  Budżet  Miasta  Płocka  na  rok  2019,  również  nie  jest  idealny,  bo  tak  jak
powiedziałem,  takich  budżetów  idealnych  nie  ma.  Tak  samo  jak  większość  płocczan
chciałbym, abyśmy jak najszybciej realizowali wszystkie inwestycje, które mamy zapisane w
Otwartym Katalogu Inwestycji Miejskich. Jak Państwo wiecie – ci z Państwa, którzy się tym
interesują  –  w  chwili  obecnej  zdiagnozowanych  potrzeb  inwestycyjnych  miasta  Płocka
zapisanych w OKIM mamy na grubo ponad 2 miliardy złotych. Realnie rocznie możemy
wydać na inwestycje miejskie i wydajemy 150, nieraz trochę więcej, milionów złotych, ale
średnio  150, 200 i  to  przy założeniu,  że posiłkujemy się środkami zewnętrznymi.  Czyli
bardzo łatwe przeliczenie, łatwa kalkulacja – stać nas w chwili obecnej, może inaczej, te
rozpisane, zdiagnozowane wydatki inwestycyjne to przynajmniej 10 najbliższych budżetów
miasta Płocka. Dlatego niektóre z tych inwestycji znajdują się już w tegorocznym budżecie,
niektóre znajdą się w budżecie przyszłorocznym, w budżecie za dwa, trzy lata. Ale niestety
są też również takie zadania inwestycyjne, które choć byśmy nie wiem jak bardzo chcieli i się
starali rozpoczniemy za lat pięć, osiem, dziesięć, bo takie są możliwości finansowe miasta. I
trzeba pamiętać jeszcze, że na przestrzeni tych dziesięciu lat pojawią się nowe zadania
inwestycyjne o których dzisiaj być może nie wiemy, być może nawet nawet nie wyobrażamy
sobie, że będą takie potrzeby. Nieraz powstają różne sytuacje awaryjne, których byśmy nie
chcieli,  ale  które  również  zmuszają  nas  do pewnych dodatkowych wydatków. Szanowni
Państwo! Jako radni musimy sobie corocznie w tym miejscu na tej sali odpowiedzieć na
pytanie co jest ważniejsze i co jest pilniejsze. Często w dyskusjach padają hasła dotyczące
inwestycji a my musimy sobie odpowiedzieć czy ważniejsza jest budowa stadionu, czy na
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przykład  budowa  nowego  basenu,  czy  aquaparku,  czy  ważniejsze  jest  wydatkowanie
środków na koncerty i festiwale czy na budowę nowego obiektu filharmonii, czy dotujmy
wodę czy dotujmy profesjonalny sport. Takie decyzje również podejmujemy na przestrzeni
ostatnich lat. Czy unowocześniamy ogród zoologiczny czy pilniejszy i ważniejszy jest dla nas
zakup  nowych  samochodów,  autobusów  miejskich,  nowych  autobusów  Komunikacji
Miejskiej, w tym tych niskoemisyjnych, czy ważniejsza jest budowa infrastruktury, w tym
nawierzchni  błotnistych  dzisiaj  uliczek  osiedlowych  czy  też  może  pilniejszy  jest  remont
połamanych  chodników  ale  już  istniejących,  czy  ważniejsza  jest  budowa  starych
kamieniczek,  renowacja  starych  kamieniczek  na  Starym  Mieście  czy  też  modernizacja
szpecącego nasze miasto od lat Nowego Rynku a może budowa nowych placów zabaw i
parków, może parkingów i ścieżek rowerowych. Co ważniejsze - remont czegoś co wymaga
remontu czy budowa czegoś od nowa? Albo pytanie bardziej ogóle ale również zasadnicze –
czy ważniejsze są potrzeby inwestycyjne czy dotowanie bardzo istotnych spraw dotyczących
kultury,  oświaty,  czyli  budżetówki  i  szeroko  pojętych  wydatków bieżących.  To  wszystko
pochodzi  z  jednej  puli  środków ograniczonych.  Dlatego  też  wszyscy  możemy w jakiejś
mierze wymieniać coś czego w tym budżecie brakuje, ale musimy też realnie – i taka jest
nasza rola – właśnie realnie podchodzić do zasobów finansowych miasta i tego w jakim
przedziale czasowym możemy z tych zasobów korzystać. Szanowni Państwo! Padło dzisiaj na
tej sali już wiele liczb i wiele wymienionych inwestycji. Ja powtórzę tylko te z nich, których
koszt wynosi w budżecie miasta - każdej z nich - ponad jeden milion złotych. To już są te
duże inwestycje, bardzo duże. Przebudowa alei Kilińskiego, nowy wiadukt nad torami przy
zoo, nowy parking przy zoo, dalszy rozdział kanalizacji ogólnospławnej w centrum miasta,
budowa ulicy Parcele, budowa nowego odcinka ulicy Przemysłowej, budowa ulicy Kolejowej,
budowa brakujących ścieżek rowerowych w ulicach Grabówka i Korczaka, przebudowa ulicy
Tysiąclecia, dokończenie budowy ulicy Borowickiej,  przebudowa kanalizacji  deszczowej w
ulicach Chopina i Spółdzielcza, budowa ulicy Ośnickiej wraz z infrastrukturą, budowa ulicy
Swojskiej na brakującym odcinku, rozbudowa ulicy Maszewskiej,  budowa ulicy Stommy,
przebudowa  ulicy  Kredytowej,  przebudowa  budynków  na  Starym  Mieście  –  tu  w
szczególności Sienkiewicza 38, 40, 42, budowa budynku komunalnego przy ulicy Miodowej
49, przebudowa kamienicy przy ulicy Kościuszki 3b, rozbudowa budynku Królewiecka 18,
dokończenie przebudowy Miejskiego Przedszkola nr 6, kontynuacja modernizacji internatu
przy ulicy Norbertańskiej, stabilizacja kolejnego fragmentu skarpy wiślanej oraz budowa tam
placu zabaw przy ulicy Kazimierza Wielkiego, rozpoczęcie zagospodarowania placu Nowy
Rynek  i  na  koniec  ta  najbardziej  pokaźna  inwestycja  w  budżecie,  czyli  rozpoczęcie
modernizacji stadionu przy ulicy Łukasiewicza. To są tylko i wyłącznie inwestycje, których
każda pozycja będzie kosztowała budżet miasta powyżej milion złotych. To pokazuje, że
wbrew temu co mogliśmy usłyszeć w dyskusji, nie jest to paraliż inwestycyjny miasta, a
jeżeli ktoś tak to określa to ja życzyłbym sobie co roku takiego paraliżu. Szanowni Państwo!
Ale to jeszcze chyba dwie przynajmniej liczby są warte, żebyśmy dzisiaj je wymienili na tej
sali, gdyż bardzo dużym wydatkiem oprócz dotacji do inwestycji, do wydatków bieżących
oświaty  i  kultury,  czy też  zakładów budżetowych,  instytucji  podległych Urzędowi Miasta
Płocka, są przynajmniej dwie pozycje o których należy powiedzieć. Oświetlenie placów i ulic
miejskich. Nie wiem, czy Państwo wszyscy macie świadomość ile za to jako miasto płacimy,
samych tych publicznych placów, dróg i ulic – 6 milionów, ponad 6 milionów rocznie. Ile
będziemy płacić w najbliższych latach tego pewnie dzisiaj nawet Minister Tchórzewski nie
wie, gdyż co tydzień słyszymy inne zdanie na ten temat, ale na pewno będziemy płacić
więcej i na pewno są to niezbędne wydatki budżetu miasta Płocka, które między innymi
zwiększają  bezpieczeństwo  mieszkańców.  I  druga  bardzo  istotna  pozycja  wydatków
bieżących, corocznych miasta Płocka – dofinansowanie Komunikacji Miejskiej. Płock, jeżeli
porównamy  sobie  wydatki  na  komunikację  miejską  miast  zbliżonej  wielkości,  wydaje
najwięcej spośród stutysięczników. Dlaczego najwięcej wydajemy? - gdyż mamy naprawdę
dobrze rozbudowaną i szeroko rozbudowaną sieć komunikacji miejskiej. Wydajemy na to w
roku 2019 ponad 23 miliony złotych. 23 miliony złotych dopłacamy z budżetu miasta do
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funkcjonującej komunikacji Mmiejskiej. Dlaczego? - dlatego, że to jest element, który – po
pierwsze – służy mieszkańcom, a po drugie – daje możliwość zmniejszenia komunikacji
indywidualnej,  a  co  za  tym idzie  poprawę stanu  środowiska  naturalnego,  zwłaszcza  że
inwestujemy również w autobusy nowej generacji niskoemisyjne. Jeszcze pozwolę się sobie
odnieść w kilku zdaniach do zarzutów do budżetu miasta. O jednym powiedziałem, czyli
inaczej zdefiniowałem paraliż inwestycyjny niż Pani Radna. Natomiast, jeżeli słyszymy w
jednej  wypowiedzi,  w  jednym  zdaniu,  w  jednym  ciurku,  że  z  jednej  strony  za  mało
wydajemy na inwestycje a z drugiej rośnie nam zadłużenie miasta, to chyba ktoś myśli o
perpetuum mobile. Jeżeli  będziemy zwiększać wydatki  inwestycyjne, a będzie się starać
maksymalnie je zwiększać na pewno, niestety będzie się to również wiązało ze wzrostem
zadłużenia. Ale też musimy pamiętać, Szanowni Państwo, o tym, że w chwili obecnej w
Polsce trwa wyścig samorządów o dofinansowanie unijne. Wyścig, który na pewno będzie
trwał przynajmniej do końca siedmiolatki unijnej 2014-2020, której rozliczenie zakończy się,
jak  wszyscy  wiemy,  około  roku  2022.  I  w  tym  okresie  wszystkie  dobrze  zarządzane
samorządy  w  Polsce  będą  się  zadłużać  z  tego  tytułu,  gdyż  mają  możliwość  uzyskać
dofinansowanie do najważniejszych inwestycji nieraz 30, nieraz 50, nieraz 70 procent. Żaden
gospodarz dobry i mądry nie odwróciłby się od tych środków. Ale też nie łudźmy nikogo tym,
że te zadania inwestycyjne można pogodzić ze zmniejszaniem zadłużenia. Nie ma takiej
możliwości. Padło też tutaj przypomnienie obietnic wyborczych. Ja z billboardów najbardziej
zapamiętałem jedną – płockie centrum onkologii współfinansowanie przez PKN Orlen. Mam
nadzieję, że kiedyś… (z sali  Pani  Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Płocka  powiedziała:  „Stomatologii.”) Stomatologii  również,  ale  onkologii  również,  Pani
Przewodnicząca. Ja szczególnie na to onkologiczne wsparcie ze strony naszego giganta bym
liczył,  ale coś – mówiąc szczerze – zaczynam się  obawiać,  że  była to  pusta obietnica.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Janie.”

Pan  Jan Wyrębkowski powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panie  Prezydencie!  Wysoka
Rado!  Szanowni  Państwo!  Zabieram głos  jako  mieszkaniec  Płocka  a  również  od trzech
tygodni  na  trzecią  kadencję  w  Mazowieckiej  Okręgowej  Izbie  Inżynierów  Budownictwa
wiceprzewodniczący  Komisji  ds.  współdziałania  z  uczelniami,  organami  administracji
publicznej  i  stowarzyszenia  naukowo-technicznymi.  Przysłuchuję  się  obradom  naszego
samorządu od dawna. Patrzę jak tutaj samorząd funkcjonuje. Już zaczynamy w tej chwili
ósmą kadencję. I tak tak jak nasi samorządowcy, tak również i ja, chciałbym żeby ten nasz
samorząd dobrze funkcjonował, żeby Płock nam się rozwijał. Czy nam Płock się rozwija?
Proszę Państwa Płock się tylko zmienia, on się zmienia na lepsze i na grosze. Rozwijać się nie
rozwija, bo gdybym chciał być tu wyjątkowo sarkastyczny bym powiedział, że samorządy
rozwinęły Płock od 131 tysięcy to 115. A tendencja jest taka, że w 2050 roku Płock ma się
rozwinąć  do  poniżej  90  tysięcy  mieszkańców  i  chyba  w  tym  kierunku  dążymy.  Płock
potrzebuje zupełnie innych działań, innej retoryki. Proszę Państwa, ja przepracowałem w
budownictwie dużo i powiem – ten sposób budowania miasta mi zupełnie nie pasuje. My
tutaj  nie  prowadzimy  żadnego  skoordynowanego  działania,  nie  prowadzimy  działań
prowadzących  do  zrealizowania  zaplanowanej  jakiejkolwiek  całości.  Wieloletnia  Prognoza
Finansowa,  jak  i  załącznik  nr  2  do  tej  prognozy,  jest  to  zbiór  przypadkowych różnych
rozwiązań, które się nie układają w żadną zaplanowaną całość. Miasto do tej pory nie jest
zaplanowane, nie mamy zdiagnozowanych głównych problemów, czynników rozwoju, nie
mamy zdefiniowanych dobrych celów strategicznych i my do tych celów nie dążymy. 17 maja
złożyłem do samorządu województwa mazowieckiego, ja jako Jan Wyrębkowski, a samorząd
w zasadzie powinien złożyć taki wniosek, złożyłem wniosek o określenie obszaru miasta  i
obszaru  funkcjonalnego  Płocka  jako  obszaru  funkcjonalnego  o  istotnych  znaczeniu  dla
polityki przestrzennej kraju i o znaczeniu ponadregionalnym. Proszę Państwa, jeżeli ktoś ma
dobre rozeznanie w uwarunkowaniach funkcjonowania Płocka to to powinien zauważyć. I
nasz  plan  dla  Płocka  musi  być  oparty  na  ustawie  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym. Ja dałem konkretny przykład, że należy tutaj nawiązać do art. 49a ustawy o
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Proszę Państwa, powiem Państwu – ten
wniosek mój nie uzyskał poparcia ani samorządu miasta, ani samorządu powiatu. Wszyscy
do tego biernie podeszli. Komisja działająca w samorządzie województwa też do tego w
końcówce swojego funkcjonowania nie podeszła. 19 grudnia samorząd województwa, sejmik
województwa,  przyjął  uchwałę  o  zagospodarowaniu  przestrzennym  województwa
mazowieckiego i  powiem tak  – nie  ma tam dobrych rozwiązań ani  dla  Płocka,  ani  dla
Warszawy, ani dla kraju, bo jesteśmy w centrum kraju i obszar województwa mazowieckiego
funkcjonujący ze stolicą Mazowsza powinien być wzorcowo zaplanowany a tym bardziej na
tym obszarze  powinien być  wzorcowo zaplanowany Płock  jako  miasto  funkcjonujące  ze
strategicznym, bardzo niebezpiecznym kompleksem przemysłowym. Płock ma dwa takie
główne, duże ma problemy, ale ma dwa główne problemy. Jeden to jest funkcjonowanie ze
strategicznym  kompleksem,  a  drugi  to  jest  przejście  przez  Płock  Wisły.  Tutaj,  proszę
Państwa, widzę że chyba samorządowcy nie  zauważyli  jakie  do problemy wywołuje dla
miasta, te dwa główne problemy. Stadion. Proszę Państwa wybudowanie stadionu na 15
tysięcy  ludzi  wymaga  stworzenia  miejsc  parkingowych  na  250  autokarów  i  1000
samochodów osobowych. Zróbcie symulację, ściągnijcie, nie wiem, z Płocka i z okolicy tyle
autokarów, i tyle samochodów, i zobaczcie co będzie się działo, jeżeli  trzeba będzie się
gwałtownie ewakuować z tamtego miejsca, jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia jakie było 25
września, kiedy w Płocku była Pani Premier Szydło. Podejrzewam, że byłaby wielka panika z
tego stadionu i nie wiem, miasto byłoby  strasznie zakorkowane. Miejsce na stadion, proszę
Państwa, powinniśmy znaleźć w oddaleniu od Orlenu, gdzieś tam w rejonie Grabówki. Tam
są, według moje oceny, dobre miejsca i tam powinniśmy lokalizować. Jeżeli chodzi o Wisłę,
przejście  to  powinniśmy zauważyć,  że  mamy to  nabrzeże  zalewane  i  dziwię  się  takim
działaniom jakie  tam zostały  podjęte,  bo proszę Państwa, w 1982 roku Wisła  nie  była
zamulona a poziom wody był 30 centymetrów ponad barierką. W roku 2010, gdyby nie
pęknięcie wałów w Sandomierzu w maju i w Płocku, koło Płocka w Wiączeminie, poziom
wody byłby taki sam, czyli zarówno w tych okresach roztopowych, jak i w okresach powodzi
letnich, wiosennych, poziom wody może być taki, że nasze molo skryje się pod wodą, skryje
się  ta  osłona przeciwlodowa. To nic  nie  da.  I  teraz,  proszę Państwa,  mój apel  jest  do
Państwa, żebyście nie kontynuowali tych działań, przyjrzycie się temu jak funkcjonuje to
nasze nabrzeże, bo ono nie dość, że jest zalewane, to jeszcze Wisła nam podmywa ten
prawy  brzeg  i  to  nam  wszystko  spływa.  Do  kształtowania  miasta  trzeba  podejść
kompleksowo do wszystkich uwarunkowań, które to miasto ma. Nie można tworzyć miasta z
wycinkowych pomysłów, które nie tworzą zaplanowanej całości. Zrobiono dużo i planuje się
dużo zrobić jeszcze. Prezydent mówi, że 240 milionów na inwestycje. Znajdźcie ileś tam
milionów  na  to,  że  by  miasto  zaplanować,  żeby  nawiązać  współpracę  z  samorządami
powiatu, województwa i z organami centralnymi, dlatego że jeżeli my właściwie określimy
obszar  funkcjonalny  Płocka  jako  obszar  o  znaczeniu  ponadregionalnym  i  o  istotnym
znaczeniu  dla  polityki  przestrzennej  kraju  to  potem kolejny  etap  to  jest  nawiązywanie
współpracy samorządów z organami centralnymi. Tej współpracy, powiem, nawet pomiędzy
samorządami  ja  tutaj  dobrej  nie  widzę,  a  już  pomiędzy  samorządami  a  organami
centralnymi  w  realizacji  zagospodarowania  przestrzennego  na  obszarze  funkcjonalnym
Płocka  to  już  zupełnie  nie  widzę.  Proszę  Państwa,  kończąc  tutaj  tą  swoją  wypowiedź
chciałbym  życzyć  mieszkańcom  Płocka  dobrego  funkcjonowania  samorządu  w  ósmej
kadencji, żebyśmy pozbierali się, żebyśmy przyjęli inną retorykę, inne działania, zaplanowali
funkcjonowanie tego miasta. Mamy dużo czasu, pięć lat. Jest możliwość poprawienia jakości
funkcjonowania  samorządów  w  ogóle,  nie  tylko  płockiego,  ale  naszych  samorządów
wszystkich, bo ta uwaga dotyczy się wszystkich. Ja ze swojej strony w kadencji, która mi
teraz tutaj przypadła do 2022 roku, będę podejmował działania w stosunku do wszystkich
samorządów, żeby odpowiednie rozwiązania w planowaniu przestrzennym przyjąć. Nie wiem,
czy mi się uda. Może będę walczył jak ten Don Kichot, ale będę próbował. Dziękuję.”      
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Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo, Panie Janie. Pani Radna Wioletta Kulpa, proszę.”

Pani Radna Wioletta Kulpa  powiedziała: „Jeszcze w kontekście autopoprawki chciałabym
poprosić o wyjaśnienie, dlaczego zdejmujemy środki finansowe w wysokości milion złotych
dla Wisły Spółki Akcyjnej. Dziękuję.”

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

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Pani Radna, tak najkrócej
odpowiadając, zdejmujemy bośmy je włożyli do autopoprawki jeszcze na ten rok. Po prostu
Wisła już dostanie w grudniu, bo była już ta na poprzedniej sesji taki wniosek i dlatego
zdejmujemy z przyszłego roku, bo zostały jak gdyby w tym roku te pieniądze przeniesione
na ten rok. Szanowni Państwo! A w kontekście budżetu chciałbym przede wszystkim bardzo
podziękować za wszystkie głosy na tej sali. Głosy zarówno te pozytywne, jak i te bardziej
pozytywne. Bo generalnie rzeczywiście to cieszy, że w trakcie tej dyskusji raczej więcej było
plusów  dodatnich  niż  plusów  ujemnych,  nie  licząc  może  uśmiechniętego  Pana  Jana
Wyrębkowskiego. Ja bym nigdy nie odważył się porównać Pana do Don Kichota, Panie Janie,
naprawdę. Natomiast ja wsłuchuję się w ten głos i staramy się realizować, wbrew tego co
Pan  czasami  twierdzi,  i  współpracując  z  samorządami  innymi,  i  będąc  liderem  tych
samorządów, co zwłaszcza widać w perspektywie pozyskiwania środków unijnych, gdzie Unia
Europejska w konkursach narzuca współpracę z samorządami i wiele projektów z RIT-u, aby
mogło być w ogóle zgłoszonych do konkursów musiało być realizowanych przy współpracy z
innymi  samorządami.  Szanowni  Państwo,  natomiast  odnosząc  się  do  tych  dosyć
pozytywnych rzeczywiście uwag w kontekście tegorocznego i przyszłorocznego budżetu na
rok 2019. Chciałbym powiedzieć, że tak, dzisiaj  rozmawiamy o budżecie 2019 roku ale
rozmawiamy myśląc o przyszłości. Ja nie wiem, dlaczego Pani Radna Przewodnicząca Kulpa
nie zauważyła tego podczas mojej wypowiedzi, ale jeszcze raz powtórzę. Te działania, które
podejmujemy,  zwłaszcza  te  proinwestycyjne,  i  podejmowaliśmy,  związane  z  budową
obwodnicy, związane z remontem dróg na przemysłowym Kostrogaju, związane także z
przygotowaniem terenów  na  przemysłowym Trzepowie  pod  potrzeby  inwestorów,  to  są
bardzo prorozwojowe działania, których celem jest właśnie jak największe w przyszłości
pozyskiwanie środków już nie zewnętrznych, nie unijnych, bo te pewnie nie będą dostępne,
ale właśnie z podatku od nieruchomości, PIT-u, CIT-u, od przedsiębiorców, którzy na tych
terenach będą mieli  szansę pojawić się, jeśli  tereny inwestycyjne przygotujemy. Tak jak
powiedziałem, efektu nie będzie być może w przyszłym roku, czy za dwa lata, ale efekt
osiągniemy za 15, 20, kiedy inwestycje tam powstaną, inwestorzy będą płacili podatek od
nieruchomości,  będą płacili  podatek PIT, CIT, przepraszam, a pracownicy podatek PIT. I
rzeczywiście to są działania jak najbardziej prorozwojowe, działania świadczące o tym, że
myślimy o przyszłości. Myślimy o przyszłości pozyskując środki unijne właśnie na rozwój
miasta. Natomiast rzeczywiście każdy budżet będzie realizacją deklaracji i obietnic, które
także jako kandydat na prezydenta, jako prezydent składałem mieszkańcom i to widoczne
jest również w tym budżecie. Co prawda nie mówiłem o zalewaniu piwnic, domów, ulic,
natomiast rzeczywiście też to jest widoczne w budżecie. Może nie dotyczy w tym budżecie na
2019 rok ulicy Granicznej, ale jak najbardziej dotyczy „Wielkiej Płyty”, Tysiąclecia, gdzie
rozdział kanalizacji ma właśnie przynieść taki efekt. A to są miliony złotych, na które „Wielka
Płyta” czeka już od wielu, wielu lat, a które podjęliśmy działania związane z rozdziałem
kanalizacji i które Wodociągi realizują konsekwentnie właśnie od sześciu, siedmiu lat, jak
jestem prezydentem, a przygotowany projekt był jeszcze kilka lat  wcześniej.  Natomiast
niestety właśnie dlatego, że brakowało środków, że wówczas jeszcze nie były dostępne
środki unijne, był odłożony na półkę, ale w momencie, kiedy Wodociągi pozyskały środki
unijne, środki zewnętrzne, grzechem zaniedbania byłoby nieznalezienie tych pieniędzy w
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budżecie miasta. I dziękuję każdemu radnemu, który rozumiejąc to rzeczywiście podnosi
rękę za budżetem każdego roku miasta Płocka, bo tylko w ten sposób będziemy mogli
konsekwentnie  działając  rozwiązywać  problemy  mieszkańców.  Szanowni  Państwo,  jeśli
chodzi o takie uwagi, które gdzieś tutaj padły, to ja mogę powiedzieć, że termomodernizacja
tak, będzie się odbywała. W tej chwili przygotowywany jest już, kończy się właściwie druga,
znaczy  procedura  wyboru  partnera  do  drugiego  projektu  termomodernizacji.  Jestem
przekonany, że rozpocznie się ona w 2019 roku. Jeśli chodzi o szpital, o którym Pani Radna
wspomniała,  to  trwa dzisiaj  remont  interny  i  są  kolejne  środki  w  budżecie  na  kolejne
remonty  naszego  szpitala,  tak  ażebyśmy  mogli  jak  najlepiej  dbać  o  bezpieczeństwo
zdrowotne mieszkańców i to pomimo tego, że pieniędzy z NFZ niestety nie jest więcej. W
przypadku bezpieczeństwa, a więc  Pani  Radna mówiła  o  monitoringu,  generalnie  już  w
styczniu kończy się przetarg na kolejne dziesięć kamer w Płocku, natomiast jeśli chodzi o
przyszłość to za każdym razem, jak Pani Radna pewnie doskonale wie, jest to efektem
współpracy z radami mieszkańców osiedli, z mieszkańcami, którzy zgłaszają propozycje. Jest
to poddawane analizie, konsultowane z policją i później straż miejska konsekwentnie będzie
wdrażać rozwój monitoringu. W przypadku pływali w tej chwili za moment rozpocznie się
dialog  konkurencyjny.  Mamy  partnerów  z  którymi  chcemy  rzeczywiście  tę  pływalnię
budować. System Roweru Miejskiego – będziemy go rozbudowywać. W budżecie są w tej
chwili  pieniądze  na  kolejne  stacje  tego,  ale  jego  rozwój  uzależniony  także  od  budowy
kolejnych kilometrów dróg rowerowych. I wiele - zwłaszcza jeśli chodzi o osiedle Borowiczki i
Imielnica  -  będzie  zależało  od  realizacji  porozumienia  jakie  podpisaliśmy  z  Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i  Autostrad.  W Budżecie  Miasta Płocka mamy zarezerwowane
środki na realizację tej inwestycji po stronie miasta. Natomiast czy znajdą się pieniądze w
budżecie Generalnej Dyrekcji o tym decydują parlamentarzyści. Jestem przekonany, że takie
środki już w roku 2019, a na pewno w roku 2020 będą, a wówczas będziemy mogli po
wybudowaniu drugiej nitki Wyszogrodzkiej bezpiecznie przede wszystkim puścić rowerzystów
między osiedle Imielnica, Borowiczki a centrum miasta, Podolszycami przede wszystkim. W
przypadku stadionu Wisły Płock oczywiście tutaj także ta deklaracja jest w trakcie realizacji.
W tej chwili - są cztery konsorcja - sprawdzamy oferty. Za moment poprosimy o złożenie
ostatecznych ofert i poznamy kwoty za które oferenci będą chcieli nasz stadion wybudować.
Tak mogę właściwie odnosić się do każdego punktu, o którym Pani Radna wspomniała, a
który będzie realizowany nie tylko w roku 2019, dzięki budżetowi, który w tym momencie
uchwalamy, ale także – jestem przekonany – w roku 2020 i 2021, 2022, do 2023 roku. Pani
Radna mówi, że, mówiła, że generalnie wolnych środków na inwestycje w roku 2020 jest sto
kilkadziesiąt tysięcy. Tak, na dzisiaj tak, w WPF. Realnie patrząc tak. Natomiast szkoda, że
Pani  Radna  nie  powiedziała,  że  jest  tym  samym  zarezerwowanych  133  miliony  już
rzeczywiście na konkretne inwestycje właśnie w roku 2020. Natomiast czy będzie ich 150,
czy będzie ich 170…  (niezrozumiały głos z sali)  Ale każda wprowadzona, bym tak powiedział,
praktycznie co miesiąc przy zmianach WPF inwestycja tylko w jednym miesiącu będzie nowa,
natomiast w kolejnym będzie już tylko kontynuowana. Więc, Pani Radna, to są rzeczywiście…
Część  z  nich  jest  nowych  inwestycje,  które  będziemy  wprowadzać,  część  będzie
kontynuowanych. Będziemy dzielić rzeczywiście w marcu, kwietniu nadwyżkę budżetową.
Trudno powiedzieć dzisiaj, czy ona będzie 20 milionów, 30 milionów złotych, ale wówczas –
tak jak Pani Radna zauważyła – spotkałem się, i teraz, ze wszystkimi klubami, radnymi,
spotkam się i w perspektywie kolejnych tygodni i będziemy rozmawiać na jakie inwestycje,
te nowe również, możemy te środki po prostu przeznaczyć. I tak jak Pani Radna wymieniła,
tak samo Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, Klub Radnych PSL - Porozumienie Społeczne
ma swoje pomysły, propozycje, które chce, aby były realizowane dla dobra mieszkańców
Płocka.  Jako  prezydent  razem  z  moimi  zastępcami,  zwłaszcza  z  Wiceprezydentem
Terebusem, rozmawiamy o możliwości realizacji tych inwestycji, przygotowaniu i gotowości
do rzeczywiście poprawy jakości życia mieszkańców w Płocku. Skarbnik pilnuje, żeby na to
wszystko wystarczyło  pieniędzy,  razem ze swoim zespołem. Szanowni  Państwo, więc ja
chciałem  powiedzieć,  że  dziękuję,  bo  właściwie  w  każdym,  nawet  w  głosie  Pani
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Przewodniczącej, dostrzegłem te pozytywne elementy, które bardzo rzeczywiście cieszą, bo
Płock dalej będzie się dynamicznie rozwijał wykorzystując szanse, które rzeczywiście dzisiaj
ma pozyskując środki unijne, środki zewnętrzne, dokładając środków własnych, tym samym
w jakimś stopniu także zadłużając miasto. Ale Pani Radna znowu skoro Pani odnosiła się do
pewnych cyfr troszeczkę nimi żonglując, manipulując może nie, ale żonglując, ja powiem tak
– w ciągu ostatnich ośmiu lat zadłużenie miasta wzrosło, co łatwo sprawdzić, bo są to tylko
cyfry, Skarbnik to potwierdzi, o 204 miliony. W przypadku poprzednich ośmiu lat, o których
Pani Radna też mówiła, ja się do tego nie odnosiłem, ale mogę się odnieść, to zadłużenie
wzrosło o 224 miliony i to są już fakty. Tu już nie ma prognoz, planów. To są fakty. Osiem lat
mojego poprzednika z PiS-u 224 miliony zadłużenia, osiem lat moich to są 204, mniej niż
wcześniej.  Ale  powiem  więcej  –  gdybym,  bym  tak  powiedział,  chciał  trochę  bardziej
kreatywnym być to bym powiedział, że zadłużenie za czasów mojego poprzednika wzrosło o
360 procent a za moich czasów tylko o 60, co oczywiście byłoby nadużyciem pewnym, ale
cyfry nie kłamią. To jest 220… 224 do 204. Tak po prostu jest. Ale ja tu bardziej chciałbym
się wpisać w ten głos Pana Przewodniczącego Jaroszewskiego. Kiedy rzeczywiście to są
środki na inwestycje, a tak było i wówczas, i tak jest teraz, jest to po prostu uzasadnione, i
jako  radni  dzięki  temu  możemy  rozwijać  miasto  wykorzystując.  Większym  problemem
byłoby to, gdyby jak w przypadku – a są takie miasta w Polsce – po prostu i ratingi, i banki
odmawiały tego rodzaju możliwości rozwoju miasta po prostu uznając, że nie chcą pożyczać,
nie chcą kupować obligacji, czy wydawać obligacji miejskich. Dzisiaj możemy z tej formy
po  prostu  korzystać  i  jestem  przekonany,  że  robimy  to  w  sposób  przede  wszystkim
odpowiedzialny, rozsądny, z troską nie tylko o tu i teraz, ale także o przyszłość miasta,
przyszłość miasta i dobro mieszkańców Płocka. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie. I Pani Przewodnicząca Małgorzata Struzik, zapewne na koniec dyskusji.”

Pani  Małgorzata  Struzik Wiceprzewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka  powiedziała:  „Panie
Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Nie miałam w zamiarze zabrać
głos, ponieważ w moim imieniu głos zabrał Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, ale muszę
się odnieść jednak do wypowiedzi Pana Jana Wyrębkowskiego. I serdecznie dziękuję Panu
Prezydentowi, że zdementował fakt budowy ulicy Wyszogrodzkiej, prawda, że to nie nasza
wina, że nie możemy tego zrealizować, tylko administracji rządowej, Generalnej Dyrekcji
Dróg i Autostrad. Tak że proszę o nieprzekłamywanie pewnych sytuacji, które dzieją się w
rzeczywistości.  Panie  Janie,  dałam,  udzieliłam Panu głosu,  bo myślałam,  że  będzie  Pan
realizował jakieś nowe przedsięwzięcia, ale mówi Pan o tym dosłownie te same słowa, bo
mam przyjemność być tutaj cztery lata, te same słowa powiela Pan przez cztery lata. Więc
co to znaczy. Był Pan również jakby obserwatorem a jednocześnie administratorem pewnych
danych, które przekazywał Pan do projektu zagospodarowania przestrzennego województwa
mazowieckiego.  Muszę  troszeczkę  się  do  tego  odnieść.  Ponieważ  był  Pan  również  na
konferencji organizowanej przez samorząd województwa mazowieckiego i te dane, które Pan
dzisiaj  powiedział,  czyli  te  sformułowania,  są takie  same jak  dzisiaj  Pan tu  powiedział.
Wówczas dyrektor biura zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, bo
to jest kobieta, odpowiedziała Panu na wszystkie pytania i nie rozumiem dlaczego ciągle Pan
… przepraszam,  się  zdenerwowałam,  ciągle  Pan  te  slogany  powiela.  To  jest  po  prostu
nieuprawnione, żeby po prostu społeczeństwu miasta Płocka mówić o rzeczach o których Pan
nie ma zielonego pojęcia, sugerując, że jest Pan budowlańcem. Więc proszę tutaj troszeczkę
zmienić  swoje  stanowisko  i  nie  relacjonować pewnych sytuacji  ciągle  w kółko to  samo
powielając, te same dane, bo jest to troszeczkę nieuprawnione. Więc tylko tak chciałam się
odnieść do tego, ponieważ był Pan na konferencji, był Pan na sejmiku, więc ja nie rozumiem,
dlaczego Pan w ciągu… Przepraszam. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o
współpracę  administracji  samorządowej  -  bo  ja  również  pracuję  w  administracji
samorządowej - z administracją rządową. Tutaj jedyny in plus,  który Pan stwierdził,  to
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faktycznie ta współpraca nie układa się bardzo dobrze, z nadzieją, że w przyszłości będziemy
mogli realizować wspólne działania. Więc proszę nie powtarzać tych sloganów w kółko przez
cztery  lata  i  rozpoczął  Pan następną  kadencję  od  tych  samych  sformułowań,  które  są
nieuprawnione w stosunku do samorządu województwa mazowieckiego i samorządu miasta
Płocka. Dziękuję bardzo.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
bardzo  Pani  Przewodniczącej.  Panie  Janie,  zapraszamy  Pana  na  komisje  merytoryczne.
(niezrozumiały  głos z sali)  Tam jest chyba najlepszy moment, żebyśmy szerzej o konkretach
dyskutowali. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę.
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.”   

7. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok (druk nr 42),

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt siódmy:
projekt uchwały na druku nr 42 w sprawie  przyjęcia  Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Czy ktoś z Państwa Radnych? Pani
Przewodnicząca Daria Domosławska, proszę bardzo.”

Pani  Radna  Daria  Domosławska  powiedziała:  „Panowie  Prezydenci!  Państwo  Radni!
Szanowni Mieszkańcy! Pozwoliłam sobie zabrać głos w tym temacie, gdyż przyjmujemy ten
program co roku i praktycznie nie ma dyskusji na jego temat. Zakres tematyki programu
jaką obejmuje program jest bardzo zróżnicowany, co wymaga zaangażowania wielu, wielu
środowisk, przez co program jest bardzo interdyscyplinarny i trudny do realizacji. Program
zakłada kontynuację przedsięwzięć podejmowanych przez wiele lat - tak również stało się w
przypadku na rok 2019 - a sposoby realizacji programu wynikają z możliwości prowadzenia
określonych form pracy. Program oparty jest również na rekomendowanych metodach. Tutaj
nie mogą się pojawić takie działania, które nie są sprawdzone. Program zakłada działania w
następujących obszarach: jest to pomoc dla osób z problemami alkoholowymi, problemami
przemocy w rodzinie, drugi obszar to pomoc udzielana dzieciom oraz młodzieży z rodzin z
problemami alkoholowymi a także działania profilaktyczne. Program obejmuje siedem zadań
o których zostaliśmy poinformowani w szczegółowym materiale, natomiast bardzo cieszy
fakt,  że  wszystkie  zadania  postawione  w  ramach  programu  są  ewaluowane  poprzez
wskaźniki  monitoringu,  co  daje  możliwość  kontroli  jakie  pozytywne  efekty  przynosi.
Szanowni Państwo, w tym momencie pozwolę sobie podziękować całemu zespołowi, który
opracował  program,  a  w  skład  zespołu  wchodzą  przedstawiciele  Miejskiej  Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu
Miasta Płocka, przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka,
przedstawiciele  Komisji  Dialogu Obywatelskiego ds.  Zdrowia i  Profilaktyki  reprezentujący
Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd w Płocku. Z pełną
odpowiedzialnością  jako  przewodnicząca  Komisji  Edukacji,  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej
stwierdzam,  że  realizacja  i  przyjęcie  tego  programu  przyczyni  się  do  wprowadzenia
kompleksowych  działań  w  środowisku  lokalnym  w  zakresie  profilaktyki  uzależnień,
rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie.
Dziękuję jeszcze raz za opracowanie tego programu i zwracam się do Państwa Radnych z
prośbą o przyjęcie programu. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo
Pani Przewodniczącej. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji nad tym punktem. Przechodzimy
do kolejnego punktu.(...)”    
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8. zmiany  Uchwały  Nr  695/XXXIX/2017  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28
listopada  2017  roku  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w
Płocku (druk nr 43),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 43. 

9. Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Sikorskiego-
Kutrzeby” w Płocku (druk nr 44),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 44.

10.ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na
terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz
wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia
pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia (druk nr 45), 

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 45.

11.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 46), 

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 46.

12.wydzierżawienia  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości  gruntowej
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy
ul. Bielskiej (obr.8) (druk nr 47), 

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 47.

13.wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Grabówka (druk nr 48),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 48.

14.wydzierżawienia  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości  gruntowej
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul.
Sierpeckiej (obr.2) (druk nr 49), 

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 49.

15.wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Klonowej (obr. 9) (druk nr
50),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 50.

16.ogłoszenia roku 2019 rokiem Polskiego Czerwonego Krzyża (druk nr 51),

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt 16, projekt
uchwały na druku nr 51 w sprawie ogłoszenia roku 2019 rokiem Polskiego Czerwonego
Krzyża.  Czy  ktoś  z  Państwa Radnych chciałby  tutaj  zabrać  głos?  Nie  widzę.  Natomiast
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chciałbym Państwa poinformować, iż wpłynął do prezydium wniosek o wyrażenie zgody na
zabranie głosu w tym punkcie przedstawiciela Oddziału Rejonowego PCK w Płocku, przez
Panią Prezes Ewę Domosławską. Chciałbym poddać pod głosowanie udzielenie głosu Pani
Prezes.  Mamy pulpity  gotowe do głosowania.  Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie.
Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie udzieliliśmy głosu Pani Prezes.
(wynik głosowania: 18 - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących) Zapraszamy do mównicy
przedstawiciela Oddziału Rejonowego PCK w Płocku.”

prezentacja filmu 

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Prosimy bardzo
Panią Prezes.”

Pani Ewa Domosławska Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Płocku powiedziała:
„Panowie  Prezydenci!  Państwo  Przewodniczący!  Szanowni  Radni!  Drodzy  Mieszkańcy!
Nazywam  się  Ewa  Domosławska.  Jestem  społecznym  prezesem  Oddziału  Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża. Ten krótki trzyminutowy film wprowadził nas w taki obszar,
który zaplanowałam, żeby przybliżyć Państwu jak daleko sięgają korzenie czerwonokrzyskie.
Jednocześnie chciałam podkreślić, że w naszym mieście już kilka miesięcy po odzyskaniu
niepodległości, bo to był warunek, żeby powstało stowarzyszenie, powstaje Czerwony Krzyż,
oddział naszego miasta. Ja bardzo proszę o… W tym czasie będę dalej referowała. Mamy
mnóstwo  źródeł  odnośnie  tych  najdalszych  historycznych  sytuacji,  między  innymi  nasz
„Kurjer Płocki” bardzo dużo pisał na temat tejże organizacji. 8 marca 1919 powołujemy
tymczasowy  Zarząd  Oddziału  Rejonowego,  w  którym  to  prezesem,  a  w  zasadzie
przewodniczącym  jest  ksiądz  prałat  Lasocki.  Ja  pozwolę  sobie  odczytać  z  naszego
dokumentu płockiego, który Państwo również otrzymali przy okazji świąt naszego miasta,
wydanie specjalne, w którym to: we wtorek dnia 25 marca odbędzie się sprzedaż uliczna
znaczka na rzecz nowo powstającego w grodzie naszym Czerwonego Krzyża. O gwałtownym
i doniosłym znaczeniu w obecnej chwili wojennej tej instytucji każdy z nas wie doskonale,
dlatego tymczasowy Komitet Czerwonego Krzyża w Płocku jest pewien, że zawsze chętni i
szczodrzy płocczanie nie odmówią swej ofiarności i serdecznego zainteresowania. Kupujemy
więc wszyscy znaczek Czerwonego Krzyża, zapisujemy się na członków tej tak pożytecznej
instytucji. W imieniu Tymczasowego Komitetu Czerwonego Krzyża podpisał Przewodniczący
ksiądz prałat  Lasocki,  sekretarz  Mączewski.  Opublikował  „Kurjer  Płocki”,  wtorek dnia 25
marca 1919 roku. Jestem dumna, że to przeczytałam, bo historia sięga naprawdę bardzo
głęboko.  Mamy  również  dokument  na  to,  że  został  nasz  oddział  rejonowy odznaczony
Krzyżem za Męstwo i Odwagę. W tym czasie, chcę Państwu powiedzieć, że również Liceum
Jagiełły zostało odznaczone i jest to odznaczenie 206 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej i
Obrony  Płocka.  Odbierała  je  wyznaczona  przez  Pana  Borszewskiego,  a  był  to  pierwszy
działacz czerwonokrzyski, doktorowa Beczkowiczowa, która potem w historii  przewija się
wielokrotnie  jako  działaczka  samarytanka.  Współpraca  z  innymi  pracującymi  w  mieście
organizacjami  była  dość  ścisła.  Chcę  Państwu  jeszcze  przywołać  taki  moment,  gdzie
Marcelina Rościszewska w swoim liceum, gimnazjum żeńskim, również zakłada Koło PCK.
Jest to wtedy o innej nazwie, tak, Towarzystwo Czerwonokrzyskie, ale to jest potem ta nasza
organizacja Polskiego Czerwonego Krzyża. W przededniu drugiej wojny światowej otrzymuje
Płock piękny samochód sanitarny. Samochód, który został sprowadzony z Ameryki przez
Prezesa Zarządu Głównego, który to potem, niestety wojna mu nie pozwoliła powrócić do
kraju,  pozostał  na  uchodźstwie  i  tam  był  Prezesem  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  na
uchodźstwie. To był nasz pierwszy płocki samochód. To nie była jeszcze karetka pogotowia,
ale  był  to  samochód  sanitarny  do  naszych  działań  czerwonokrzyskich.  Niedługo,  bo  za
dziesięć  lat,  w  przededniu  drugiej  wojny  światowej,  końcówka,  tak,  wojny  światowej,
zakładamy stację  sanitarną  pogotowia  ratunkowego. Mamy na to  dokument,  który jest
wpięty  w  nasze  akta.  I  teraz,  proszę  Państwa,  świadczymy  o  wielkim  uznaniu  usługi
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działalności ratowniczej. W czasie stanu wojennego jesteśmy jedyną organizacją, która to
mogła  wizytować  i  odwiedzać  internowanych.  Jest  również  na  to  dokument,  który
pielęgnujemy,  bo  to  jest  również  historia.  Czerwony  Krzyż  udzielał  pomocy  i  wsparcia
materialnego również rodzinom osób internowanych. Jak to przebiega w tej chwili. Wiemy o
tym, że Czerwony Krzyż dostosowuje się do sytuacji w kraju, tak. Jaka jest sytuacja tak
działamy. I teraz mamy tak. Świadczymy pomoc socjalną rodzinom w trudnych życiowych
sytuacjach.  Klęski  żywiołowe,  przywołane  już  tutaj  powodzie,  1982  rok,  1987,  2010.
Braliśmy udział – czy to prezes, czy to członek, czy to wolontariusz – wszyscy braliśmy udział
w pomocy poszkodowanym powodzianom. To były dary. To były lodówki. To była pościel. To
było  wszystko,  co  było  potrzebne  mieszkańcom  zalanych  terenów.  Następna  nasza
działalność.  Dobrze,  będę  dalej  mówiła.  To  są  usługi  opiekuńcze  w  domu  osób
potrzebujących wsparcia. Nasze Panie nazwane kiedyś siostrami PCK, teraz opiekunkami,
działają w domach osób potrzebujących pomocy. Oczywiście są kwalifikowane te osoby do
pomocy,  my  świadczymy  tylko  usługi,  tak.  Pomoc  materialna  i  rzeczowa  osobom
bezdomnym.  Ja  mówię  a  za  chwileczkę  się  pokaże  obraz.  Krwiodawstwo.  Oprócz
stacjonarnego punktu mamy… To jest bezdomność, tak, pomoc materialna… Mamy swój
magazyn i  wydawnictwo.  Wcześniej  o  jedno poprosiłabym. Krwiodawstwo.  I  teraz,  tak.
Krwiodawstwo to jest ta piękna kropelka krwi. Robimy również takie akcje jak „Wyprawka
dla  żaka”,  „Czerwonokrzyska  gwiazdka”,  „Zamieniamy  głodne  dzieciństwo  na  godne
dzieciństwo”,  to  jest  nasza  kampania,  „Gorączka  złota”,  robimy  mistrzostwa  pierwszej
pomocy i olimpiadę promującą zdrowy styl  życia na potrzeby, powiadam, kraju obecne.
Prowadzimy  -  to  teraz  powinno  być  krwiodawstwo  -  punkty  mobilne  i  stacjonarne.
Stacjonarny  mamy  na  szpitalu  wojewódzkim,  natomiast  mobilne  macie  Państwo  tutaj
wykazane. Pierwszy był z Zarządu Głównego ambulans, drugi był już nasz dzięki Urzędowi
Miasta Płocka, trzeci był nasz i teraz korzystamy z Centrum Krwiodawstwa w Warszawie.
Prowadzimy  kursy,  szkolenia,  pokazy.  Nas  jest  widać  w  mieście.  Jesteśmy  otwarci  dla
mieszkańców. Prowadzimy dwie świetlice. To są świetlica Pszczółki i Promyczek. Jedna jest w
Płocku, druga jest w Borowiczkach. Prowadzimy Dom Dzienny Senior Plus w Małej Wsi.
Wielokrotnie otrzymywaliśmy tytuł „Godni Naśladowania”. W 2017 roku otrzymaliśmy tytuł
„Godni Naśladowania” dziesięciolecia. Proszę o ostatni slajd, tak. Zwrócę Państwa uwagę na
to logo, które będzie towarzyszyło przez cały rok 2019. To są kwadraciki, które obrazują
stulecie. Jest ich sto. Ja przeliczyłam, na pewno jest ich sto. Jednocześnie podjęliśmy taką
uchwałę, że w stuleciu robimy sto różnych działań, takich które będą świadczyły o święcie
tego  jubilata,  czyli  stulatka,  tak.  Chciałam  podziękować  Panom  Prezydentom  za
przygotowanie uchwały. A zwracam się do Państwa Radnych w imieniu Zarządu Oddziału
Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża o przychylenie się, tak, do podjęcia uchwały w
sprawie ogłoszenia roku 2019 rokiem Polskiego Czerwonego Krzyża. Już dziś zapraszam
Państwa na nasze stulecie. Tych naszych działań będzie bardzo dużo. Będzie się naprawdę
dużo  działo  w naszym mieście.  Jako  dostojny  jubilat  zasługuje  na  godny  jubileusz.  Ja
dziękuję bardzo i polecam pamięci i uwadze naszą organizację. Dziękuję.”
(prezentacja stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo
Pani Prezes i chcielibyśmy na Pani ręce złożyć podziękowania za aktywną społeczną pracę
wszystkim członkom Polskiego Czerwonego Krzyża. Dziękujemy bardzo. Pan Radny Marek
Krysztofiak, proszę bardzo.”

Pan  Radny  Marek  Krysztofiak  powiedział:  „Ja  bym  się  chciał  zapytać,  czy  były
podejmowane działania, próby, by Sejm uchwalił przyszły rok rokiem Polskiego Czerwonego
Krzyża, bo my rozumiem tutaj nie możemy uchwalić Polski Czerwony Krzyż, tylko rozumiem
lokalnie tylko uroczystości. Czy były jakieś wnioski składane do parlamentu w tej sprawie?
Czy mogłaby mi Pani odpowiedzieć?”
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Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo,
Pani Prezes.”

Pani Ewa Domosławska Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Płocku powiedziała:
„Tak, uczynił to Zarząd Główny. Oprócz tego w Sejmie będzie piękna wystawa, taka której
my tutaj na miejscu nie jesteś my w stanie ściągnąć, chociaż podejmiemy rozmowy, żeby u
nas w Płocku również była. My planujemy swoją wystawę lokalną z naszej działalności. Tak
że tak, rok 2019 będzie ogłoszony w Polsce rokiem Czerwonego Krzyża.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy  ktoś  z  Państwa  Radnych  jeszcze  chciałby  zabrać  głos  w  tym punkcie?  Nie  widzę.
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.(...)” 

17.uchwalenia  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków
(druk nr 55),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 55.

18.ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk
nr 56), 

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 56.

19.wyboru Wiceprzewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady Miasta  Płocka
(druk nr 29),

oraz
20.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady

Miasta Płocka (druk nr 30), 
oraz

21.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Skarbu,  Budżetu  i  Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 31),

oraz 
22.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Rady

Miasta Płocka (druk nr 32), 
oraz

23.wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Inwestycji,  Rozwoju  i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 33),

oraz
24.wyboru  Wiceprzewodniczącego  doraźnej  Komisji  ds.  Organizacji  Pracy

Rady Miasta Płocka (druk nr 36),

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Kolejny punkt, a
właściwie blok punktów od 19 do 24, czyli druki od 29 – 29, 30, 31, 32, 33, 36, projekty
uchwał dotyczące wyboru wiceprzewodniczących sześciu komisji.  Wniosek formalny Pana
Radnego Jerzego Seweryniaka, proszę bardzo. (z sali Pan Jerzy Seweryniak powiedział:
„Ja nie, nie, nie, przepraszam, nie.”) Niechcący się wcisnęło. Dobrze. Proszę uważać, bo
niechcący  zdarza  nam się  nieraz,  że  przypadkowo  uruchamiamy  pewien  przycisk.  Pani
Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę bardzo.”
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Pani  Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka  powiedziała:  „Ja  taką
króciutką  informację.  Szanowna Pani  Przewodnicząca!  Szanowni  Państwo Radni  z  Klubu
Prawa  i  Sprawiedliwość!  W  imieniu  członków  Klubu  Koalicji  Obywatelskiej
Platforma.Nowoczesna   oraz  oczywiście   w  imieniu  radnych  Klubu  Polskie  Stronnictwo
Ludowe - Porozumienie Społeczne ponawiamy propozycję wspólnej pracy na rzecz miasta
Płocka i stanowiska wiceprzewodniczących w następujących komisjach Rady Miasta Płocka:
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa
Miasta  oraz  w  doraźnej  Komisji  ds.  Organizacji  Pracy  Rady  Miasta  Płocka.  Jesteśmy
przekonani, że wspólna praca na rzecz miasta i czynne uczestnictwo Państwa w pracach
komisji  stałych  i  doraźnych  miasta  Płocka  przyczynią  się  do  lepszego  funkcjonowania
naszego  miasta  i  będą  wspierać  działania  prezydenta,  jego  zastępców w wykonywaniu
zadań. Ponownie deklarujemy naszą chęć do poparcia Państwa kandydatur na wymienionych
przez nas stanowiskach. Dziękuję.”    

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Pani Przewodniczącej. Teraz Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę.”

Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Szanowni Państwo Radni! Pani Przewodnicząca!
Zgłosiła Pani się z apelem do nas jako do radnych. Ja również w takim razie ponowię tą
propozycję,  którą  składaliśmy  na  pierwszej  sesji,  czy  też  przed  pierwszą  sesją.
Rozmawialiśmy również w trakcie obrad drugiej sesji. Prosimy w związku z tym o to, żeby
usiąść do stołu i rozmawiać o całokształcie funkcjonowania Rady Miasta Płocka na okres
pięcioletni a nie tylko o funkcjach wiceprzewodniczących. Jeszcze raz podkreślam – tu nie
chodzi  o  funkcje.  Tu  nie  chodzi  o  to,  czy  my  będziemy  obejmować  funkcje
wiceprzewodniczących,  czy  przewodniczących,  tylko  chodzi  o  dobry  obyczaj,  zwyczaj  w
płockim samorządzie, który – podkreślam – został niestety naruszony. W prezydium został
wykluczony  przedstawiciel  największego  Klubu  Prawa  i  Sprawiedliwości,  który  został
zgłoszony  przez  nas  podczas  obrad  pierwszej  sesji  Pan  Przewodniczący  Tomasz  Korga.
Podobnie było z komisjami merytorycznymi. Państwo sami zaproponowaliście funkcje i to
zresztą zakomunikowaliście nam na spotkaniu bardzo krótkim, bo byliśmy na nim wspólnie z
Wiceprzewodniczącym Panem  Radnym  Markiem  Krysztofiakiem.  Bardzo  szybko  nam to
zakomunikowaliście, że wszystkie funkcje przewodniczących obejmujecie w ramach koalicji
Platformy  i  PSL.  W  związku  z  tym,  jeśli  chcemy  nadal  dobrze  współpracować  w  tym
samorządzie, to usiądźmy do rozmów i rozmawiajmy o całokształcie funkcjonowania Rady
Miasta Płocka a nie tylko o tym co Pani w tej chwili  zaproponowała. Natomiast nic nie
przeszkadza, że będziemy dalej działać. Nawet jak nie będziemy obejmować tych funkcji
wiceprzewodniczących będziemy nadal z całą determinacją pracować dla dobra tego miasta,
jego mieszkańców, będziemy wkładać wszelkie siły i swój wysiłek w to, żeby kształtować jak
najlepiej funkcjonowanie płockiego samorządu. Dziękuję.”     

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Dziękuję.  Czy
jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Ja może jeszcze dopytam.
Rozumiem Pani  Przewodnicząca,  że nie zgłaszacie  Państwo na tej  sesji  kandydatury na
wiceprzewodniczących. Tak, Pani Przewodnicząca mi potwierdza, że Państwo jako klub nie
zgłoszą. W takim razie, Szanowni  Państwo, ja  stawiam wniosek formalny raz jeszcze o
zdjęcie z  porządku obrad tych sześciu punktów. Może do kolejnej  sesji  jeszcze coś się
zmieni.  Natomiast  bez  wątpienia  brak  wiceprzewodniczących  komisji  może  utrudnić  na
pewnym etapie funkcjonowanie tych komisji. Czyli postawiłem wniosek formalny o zdjęcie z
porządku obrad dzisiejszej  sesji  punktów: 19, 20, 21, 22, 23, 24. Czy ktoś z Państwa
Radnych jest przeciwko temu, żebyśmy en bloc zagłosowali za tymi sześcioma punktami,
zdjęcie ich z porządku obrad? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie zdjęcie
jednym  głosowaniem  tych  sześciu  punktów  z  porządku  obrad.  Prosimy  o  pulpity  do
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głosowania. To będzie wniosek formalny - tak proszę zatytułować ten druczek. Za chwilkę
pojawią się ikonki do głosowania, Szanowni Państwo. Mamy możliwość zagłosowania, proszę
bardzo.  Dziękuję  za  głosowanie.  Proszę  o  podanie  wyników.  Jednogłośnie  zdjęliśmy  z
porządku obrad przy 11 głosach wstrzymujących… przy 11 osobach nie biorących udziału w
głosowaniu zdjęliśmy z porządku obrad punkty od 19 do 24. (wynik głosowania: 14 – za, 0 –
przeciw, 0 – wstrzymujących).”        

25.wyboru  delegatów  Miasta  Płocka  do  Związku  Miast  Nadwiślańskich  z
siedzibą w Toruniu (druk nr 52), 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu. Punkt 25, druk nr 52, projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów
miasta  Płocka  do  Związku  Miast  Nadwiślańskich  z  siedzibą  w  Toruniu.  Tutaj  musimy,
Szanowni Państwo, wybrać dwóch delegatów, dwóch przedstawicieli miasta Płocka. Proszę o
zgłaszanie kandydatur. Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę.”

Pani  Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Zgłaszam
kandydaturę Pana Przewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana Artura Jaroszewskiego. Myślę,
że będzie to godna osoba do reprezentowania naszego miasta w tej organizacji.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Oświadczam, że wyrażam zgodę. Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę bardzo.”

Pan Radny  Tomasz Kominek powiedział: „Zgłaszam kandydaturę kolegi Radnego Lecha
Latarskiego,  który od wielu  lat,  nie  wiem czy wielu  kadencji,  ale  od wielu  lat  pełni  tę
zaszczytną funkcję. Dziękuję bardzo.”  

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

Pan Radny Lech Latarski wyraził zgodę na kandydowanie. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę. Zatem, Szanowni Państwo, do projektu
uchwały wpisane będą dwie kandydatury przed chwileczką przez Państwa zgłoszone.”  

26.wytypowania  sześciu  przedstawicieli  Rady  Miasta  Płocka  do  Płockiego
Okrągłego Stołu Edukacyjnego (druk nr 53), 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu. Punkt 26 – projekt uchwały na druku nr 53 w sprawie  wytypowania
sześciu  przedstawicieli  Rady  Miasta  Płocka  do  Płockiego  Okrągłego  Stołu  Edukacyjnego.
Proszę Państwa Radnych o zgłaszanie sześciu, przynajmniej sześciu kandydatur w Płockiego
Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Pan Radny Marek Krysztofiak, proszę.”

Pan Radny  Marek Krysztofiak powiedział: „Chciałbym zgłosić koleżankę Wiolettę Kulpę i
kolegę Leszka Brzeskiego.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Państwo Radni
wyrażają zgodę?”

Pani Radna Wioletta Kulpa wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pan Radny Leszek Brzeski wyraził zgodę na kandydowanie.  

37



Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Dziękuję. Pani
Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę.”
   
Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Chciałabym
zgłosić kandydaturę Pani Darii Domosławskiej i Pana Mariusza Pogonowskiego. Czy Państwo
Radni wyrażają zgodę?”

Pani Radna Daria Domosławska wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pan Radny Mariusz Pogonowski wyraził zgodę na kandydowanie. 

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

Pan  Radny  Tomasz  Kominek  powiedział:  „Pragnę  zgłosić  kandydaturę  koleżanki
Wiceprzewodniczącej Małgorzaty Struzik oraz kandydaturę koleżanki Przewodniczącej Anny
Derlukiewicz.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Państwo Radni
wyrażają zgodę?”

Pani  Małgorzata  Struzik  Wiceprzewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka  wyraziła  zgodę  na
kandydowanie. 

Pani Radna Anna Derlukiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Ja tylko jeszcze zapiszę nazwiska. I bardzo proszę
Państwa  z  Komisji  Uchwał  i  Wniosków,  żebyście  też  notowali  te  nazwiska,  gdyby  nam
umknęły  później.  Dobrze,  mamy  sześć  nazwisk.  Nie  widzę  więcej  zgłoszeń,  zatem  do
projektu uchwały będą wpisane nazwiska zaproponowane przed chwileczką przez Państwa
Radnych.(...)” 

27.wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania
poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka
(druk nr 54),

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 54.

28.wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  osobom  fizycznym  będącym
właścicielami  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  lub  lokali
mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości (druk nr 62).

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „I kolejny, ostatni
punkt, który wprowadziliśmy do porządku obrad dzisiaj. Jeszcze tylko precyzyjnie odczytam
tytuł – druk nr 62, projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
osobom  fizycznym  będącym  właścicielami  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  lub
lokali  mieszkalnych  lub  spółdzielniom  mieszkaniowym  od  jednorazowej  opłaty  za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Czy tutaj
są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia ze strony kogokolwiek? (niezrozumiały głos z sali) Pan
Przewodniczący Tomasz Maliszewski prosi o kilka słów wprowadzenia. Kto będzie nam w
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stanie  udzielić  odpowiedzi?  Nie  widzę  zgłoszenia.  Proszę  o  przyciśnięcie.  Pan  Skarbnik,
proszę bardzo.”

Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Dobrze, więc w skrócie, jeśli
chodzi o tę jakby propozycję bonifikaty. Jeśli chodzi o miasto Płock to dochody roczne z
wieczystego użytkowania wynoszą około miliona złotych, z tego, jeśli chodzi o nieruchomości
mieszkalne około 300 tysięcy. Z tych 300 tysięcy 200 tysięcy to są dochody ze spółdzielni
mieszkaniowych i około 100 tysięcy są to od osób prywatnych, indywidualnych. I jeśli chodzi
o spółdzielnie mieszkaniowe to trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że jeśli chodzi o spółdzielnie
to już ustawa mówiąca o 99-procentowej bonifikacie istnieje od wielu lat i ta nowa ustawa
jakby tej ustawy nie zmieniła. Więc w tym przypadku mówimy o około 140, maksymalnie do
150 tysięcy wpływów rocznych, jeśli chodzi o te pieniądze, które wpływają z użytkowania
wieczystego, które obejmuje ta nowa ustawa. Nowa ustawa jakby mówi o tym, że Skarb
Państwa na dzień dzisiejszy wprowadził bonifikatę 60-procentową w pierwszym roku, 50 w
drugim i tak dalej, w związku z tym przy naszych jakby wyliczeniach to te 150, powiedzmy,
na okrągło,  bo to  nie  będzie  całe  150,  ale  przy 150 tysiącach to  przy bonifikacie  60-
procentowej  wpływ  do  miasta,  do  budżetu  miasta  byłby  około  1.100.000  złotych.  W
przypadku tej propozycji, którą mamy, czyli 95 procent, ten wpływ to jest 150 tysięcy, czyli
tak naprawdę mówimy o tym, że idąc w kierunku tego co w tej chwili się dzieje głośno na
rynku polskim, czyli mówimy o Warszawie, Gdańsku, czy innych miastach, proponujemy te
95 procent. I dlaczego 95 a nie 80 albo 97, cokolwiek innego? Ponieważ chcemy uniknąć
problemów takich trochę nazwijmy to biurokratycznych. Wynika to z faktu, że zanim do
wszystkich osób tego typu informacje dojdą, może być tak, że część z tych osób już zapłaci
opłatę roczną i te pięć procent to jest właśnie te… 95 procent bonifikaty, czyli opłata tych
pięciu procent to jest właśnie opłata roczna. Czyli, jeżeli jakieś osoby wpłacą w styczniu,
lutym te pieniądze zanim dostaną informację o bonifikatach, to w tym momencie w zasadzie
będą potem, po otrzymaniu listu od nas, stają się właścicielami gruntu i kończy się jakby
ich… kończą się ich płatności. Stąd jakby jest to 95 procent a nie jakakolwiek inna kwota. To
tak w skrócie.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo za
szczegółowe  wyjaśnienie.  Czy  są  jeszcze  jakieś  pytania?  Nie  widzę.  Dziękuję.  Zatem,
Szanowni Państwo, dobrnęliśmy do końca etapu pierwszego. Ponieważ mamy dobry czas
proponuję  od  razu  przystąpić  do  etapu  drugiego,  czyli  głosowanie  nad  zgłoszonymi
wnioskami  i  projektami  uchwał.  Wniosków  -  o  ile  zauważyłem  -  nie  było,  zatem
przystępujemy  do  głosowania  nad  projektami  uchwał.  Tak  jak  zawsze,  jeśli  Państwo
pozwolicie,  będę  odczytywał  tylko  punkt  i  numer  druku.  Proszę  przygotować  się  do
głosowania.(...)”  

II  etap  –  głosowanie  nad  zgłoszonymi  wnioskami  i  projektami
uchwał

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 57),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 57. 
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 4
wstrzymujące – 5
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W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  34/III/2018  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28  grudnia  2018  roku
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  w
Europejskim  Banku  Inwestycyjnym  stanowi  załącznik  nr  24  do  niniejszego
protokołu.

2. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu (druk nr 58),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 58.
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 4
wstrzymujące – 6
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  35/III/2018  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28  grudnia  2018  roku
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  emisji  obligacji  oraz  zasad  ich  zbywania,
nabywania i wykupu stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

3. zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy-Miasto  Płock  na  lata
2018-2039 (druk nr 59),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 59 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 0
wstrzymujące – 10
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 36/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy-Miasto  Płock  na  lata
2018-2039 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 60),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 60 (z
autopoprawką). 
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 0
wstrzymujące – 10
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  37/III/2018  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28  grudnia  2018  roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 stanowi załącznik nr
27 do niniejszego protokołu.

5. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039
(druk nr 5),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 5 (z
wnioskiem Prezydenta Miasta Płocka).
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymujące – 7
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR 38/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039
stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Z  sali  Pan  Radny  Jerzy  Seweryniak  powiedział:  „Przepraszam,    mnie  nie
wyskakują.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „W takim
razie robimy teraz chwilę przerwy. Tu żadne z tych głosowań nie było takie, żeby
ten  jeden głos  decydował.  Bardzo  bym prosił,  żeby  ktoś  z  Państwa  z  obsługi
technicznej  podszedł  do  sprzętu  Pana  Radnego  Jerzego  Seweryniaka.  Czy
technicznie  jesteśmy  gotowi?  Okej,  zatem,  projekt  uchwały  na  druku  nr  6  z
autopoprawką.(...)”    

6. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 6),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 6 (z
wnioskiem Prezydenta Miasta Płocka).
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymujące – 6
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2019 nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2018 roku stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:
„Przyjęliśmy Budżet Miasta Płocka na rok 2019. Natomiast Pan Jerzy nadal widzę,
że nie  mógł  z  jakiegoś  powodu głosować.  Ja  widzę,  że  wygląda na  to,  że  nie
uczestniczył Pan w głosowaniu, ale to oznacza, że cały czas chyba ten sam problem
techniczny, tak.  (niezrozumiałe głosy z sali) Może ja teraz zrobię to troszkę wolniej. Ja
poproszę  może  sąsiadów Pana  Jerzego,  żeby  pomogli  Panu.  Ja  troszkę  wolniej
przeprowadzę najbliższe głosowanie.(...)”     

7. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok (druk nr 42),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 42.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 40/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie przyjęcia  Miejskiego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tym razem
widzę,  że  jest  dobrze,  25  na  tak,  czyli  udało  się  każdemu z  Państwa  Radnych
zagłosować.(...)”

8. zmiany  Uchwały  Nr  695/XXXIX/2017  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28
listopada  2017  roku  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w
Płocku (druk nr 43),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 43.
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Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 41/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  695/XXXIX/2017  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28
listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku stanowi załącznik nr
31 do niniejszego protokołu.

9. Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Sikorskiego-
Kutrzeby” w Płocku (druk nr 44),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 44.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 42/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Sikorskiego-
Kutrzeby” w Płocku stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

10.ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na
terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz
wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia
pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia (druk nr 45), 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 45. 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 43/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na
terenie  miasta  Płocka  i  przechowywanie  go  na  parkingu  strzeżonym  oraz
wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a
następnie odstąpienia od jego usunięcia stanowi załącznik nr 33 do niniejszego
protokołu.

11.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 46), 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 46.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 44/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 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
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ogólnodostępnych  na  terenie  Płocka  stanowi  załącznik  nr  34 do  niniejszego
protokołu.

12.wydzierżawienia  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości  gruntowej
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy
ul. Bielskiej (obr.8) (druk nr 47), 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 47.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 45/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie  wydzierżawienia  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości  gruntowej
stanowiącej  własność  Gminy-Miasto  Płock,  zlokalizowanej  w  Płocku  przy  ul.
Bielskiej (obr.8) stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

13.wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Grabówka (druk nr 48),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 48.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 46/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Grabówka stanowi załącznik nr 36
do niniejszego protokołu.

14.wydzierżawienia  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości  gruntowej
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul.
Sierpeckiej (obr.2) (druk nr 49), 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 49.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 47/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie  wydzierżawienia  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości  gruntowej
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Sierpeckiej
(obr.2) stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

15.wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Klonowej (obr. 9) (druk nr
50),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 50. 
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR 48/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-
Miasto Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Klonowej (obr. 9) stanowi załącznik
nr 38 do niniejszego protokołu.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „24 na tak.
Tym razem Pan Edward nieskutecznie zagłosował. Rozumiem, że pomagał Pan w  tym
czasie Panu Jurkowi. (niezrozumiałe głosy z sali)  Ja myślę, że jeszcze kilka sesji i będzie
dobrze.  (niezrozumiały głos z sali) Spróbuję wolniej.(...)” 

 
16.ogłoszenia roku 2019 rokiem Polskiego Czerwonego Krzyża (druk nr 51),

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 51. 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 49/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie  ogłoszenia  roku  2019  rokiem  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  stanowi
załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

17.uchwalenia  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków
(druk nr 55),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 55. 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 50/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie  uchwalenia  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków
stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

18.ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk
nr 56),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 56. 
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla  osób z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
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19.wyboru  delegatów  Miasta  Płocka  do  Związku  Miast  Nadwiślańskich  z
siedzibą w Toruniu (druk nr 52), 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 52. 
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 52/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie  wyboru  delegatów  Miasta  Płocka  do  Związku  Miast  Nadwiślańskich  z
siedzibą w Toruniu stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

20.wytypowania  sześciu  przedstawicieli  Rady  Miasta  Płocka  do  Płockiego
Okrągłego Stołu Edukacyjnego (druk nr 53), 
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 53.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 53/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie  wytypowania  sześciu  przedstawicieli  Rady  Miasta  Płocka  do  Płockiego
Okrągłego Stołu Edukacyjnego stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

21.wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania
poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka
(druk nr 54),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 54.
Wynik głosowania:
za – 13
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 54/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania
poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka  stanowi
załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

22.wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  osobom  fizycznym  będącym
właścicielami  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  lub  lokali
mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za
przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności
nieruchomości (druk nr 62).
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 62.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0 
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 55/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie  wyrażenia  zgody na udzielenie  bonifikaty  osobom fizycznym będącym
właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub
spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa
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użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowi załącznik nr
45 do niniejszego protokołu.

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrnęliśmy do
końca punktu czwartego. Teraz punkt piąty: sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy
między sesjami Rady Miasta Płocka. Prosimy bardzo, Panie Prezydencie.” 

Ad pkt 5  

Pan  Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy
między sesjami za okres od 12.12.2018 roku do 28.12.2018 roku.
Poinformował, że:

• uczestniczył w wielu spotkaniach świątecznych wspólnie z Zastępcami Prezydenta
(między innymi były to spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
płockimi  przedsiębiorcami,  dyrektorami  płockich  szkół,  radami  mieszkańców
osiedli, które zorganizowały takie spotkania z mieszkańcami, ze Stowarzyszeniem
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pracownikami Książnicy Płockiej, dziennikarzami),  

• spotkał  się  z  płocczanami  podczas  uroczystego  spotkania  świątecznego  przed
ratuszem  (wspólnie  z  Panem  Romanem  Siemiątkowskim  Zastępcą  Prezydenta
Miasta  Płocka,  z  Biskupem  Piotrem  Liberą  oraz  Biskupem  Kościoła
Starokatolickiego Mariawickiego Karolem Marią Babi),

• brał  udział  w  uroczystych  obchodach  50-lecia  istnienia  przychodni  przy  ulicy
Miodowej,

• wraz z Dyrektor Książnicy Płockiej Panią Joanną Banasiak podpisał Samorządową
Kartę  dla  Kultury  -  swoistą   deklarację  wspólnej  pracy  na  rzecz  tworzenia  i
wzmacniania  roli  kultury;  podczas  tego  samego  spotkania  Prezes  Inwestycji
Miejskich  Pan  Daniel  Kazimierczyk  -  podpisał  umowę  na  budowę  mediateki
Książnicy Płockiej,

• przyjmował  interesantów  (interesantów  przyjmowali  również  Zastępcy
Prezydenta);

Pan   Roman Siemiątkowski   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• brał udział w uroczystości I rocznicy działalności Punktu Wsparcia Teen Challenge

dla osób uzależnionych oraz rodzin dotkniętych problemem uzależnienia,
• wziął udział we wręczaniu nominacji członkom Płockiej Rady Działalności Pożytku

Publicznego;

Pan   Piotr Dyśkiewicz   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: 
• pracował  w  zespole  zajmującym  się  odwołaniami  od  decyzji  MZD  w  strefie

płatnego parkowania,
• brał  udział  w  spotkaniach  z  przedstawicielami  spółek  prawa  handlowego  z

udziałem  miasta  w  celu  omówienia  bieżących  działań  oraz  planów
długoterminowych;

Pan   Jacek Terebus   Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: 
• spotykał się z podmiotami zainteresowanymi współpracą z Gminą Miasto Płock,
• spotykał się z mieszkańcami Płocka w sprawie prowadzonych oraz planowanych

inwestycji i  remontów na terenie Miasta Płocka,
• uczestniczył w spotkaniu Związku Miast Polskich i Ukraińskich, które odbyło się w

Płocku. 
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Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Bardzo  dziękuję.
Jeszcze raz dziękuję Państwu Radnym za przyjęcie tegorocznego budżetu. Dziękuję.”

Pan  Artur  Jaroszewski Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo,  Panie  Prezydencie.  Czy  są  jakieś  pytania  ze  strony  Państwa  Radnych  do
sprawozdania?  Nie  widzę.  Zatem  przechodzimy  do  kolejnego  punktu.  Punkt  szósty:
sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami Rady Miasta
Płocka.” 

Ad pkt 6  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z
pracy między sesjami Rady Miasta Płocka. Poinformował, że:

• podpisywał uchwały po poprzedniej sesji Rady Miasta Płocka,
• uczestniczył we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta Płocka, 
• 17  grudnia  2018  roku  przewodniczył  spotkaniu  opłatkowemu  radnych,  Panów

Prezydentów oraz pracowników Biura Obsługi Rady Miasta,
• 18 grudnia 2018 roku spotkał się z Przewodniczącym Rady Powiatu Ziemskiego

Panem Lechem Dąbrowskim
• 21 grudnia 2018 roku uczestniczył w spotkaniu samorządowców mazowieckich w

Cekanowie
• przygotowywał dzisiejszą sesję Rady Miasta Płocka;

Pani   Iwona Krajewska   Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka:
• uczestniczyła w spotkaniu wigilijnym organizacji pozarządowych zorganizowanym

przez  Płockie  Centrum  Organizacji  Pozarządowych  oraz  innych  spotkaniach
wigilijnych rad osiedli, instytucji i organizacji,

• uczestniczyła  w  koncercie  kolęd  Płockiej  Orkiestry  Symfonicznej,  Chóru
Ogólnokształcącej  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia  oraz  Chóru  Państwowej  Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego,  

• spotykała się z mieszkańcami Płocka. 

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

Rady Mieszkańców Osiedla „Zielony Jar”,
• przyjmowała interesantów, 
• 13  grudnia  2018  roku  wzięła  udział  w  koncercie  charytatywnym  na  rzecz

hospicjum  domowego  dla  dzieci  w  Teatrze  Dramatycznym  im.  Jerzego
Szaniawskiego w Płocku, 

• 18  grudnia  2018  roku  zorganizowała  spotkanie  mikołajkowe  w  Ośrodku
Opiekuńczo-Wychowawczym w Płocku, 

• 20  grudnia  2018  roku  uczestniczyła  w  spotkaniu  opłatkowym  Płockiego
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, 

• 22  grudnia  2018  roku  współorganizowała  spotkanie  wigilijne  dla  bezdomnych
przed Urzędem Miasta Płocka; 

Pan   Tomasz Maliszewski   Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka:
• brał udział w komisjach Rady Miasta Płocka,
• spotykał się z mieszkańcami. 
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Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję
Państwu  Przewodniczącym za  aktywną  pracę  i  pomoc.  Czy  jakieś  pytania  ze  strony
Państwa Radnych do tych sprawozdań? Nie widzę. Dziękuję.”

Ad pkt 7  

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu.  Punkt  siódmy: interpelacje  i  zapytania  radnych.  Pani  Przewodnicząca
Daria Domosławska, proszę.”

Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Korzystając z okazji ostatniego czasu, który
pozwolił mi na kontakt z mieszkańcami, przyjęłam od nich kilka próśb, co zaowocowało
stworzeniem interpelacji. Ponieważ wiem, że trwa transmisja sesji rady miasta już dzisiaj
chciałam  poinformować  mieszkańców  za  tym  pośrednictwem,  żeby  śledzili  Biuletyn
Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Płocka,  ponieważ  w  dniu  dzisiejszym  składam
interpelacje  dotyczące  następujących spraw.  Pierwsza to  dokonanie  oceny stanu taboru
samochodowego Straży Miejskiej oraz podjęcie stosownych działań w tej sprawie, remontu
ciągów pieszych  na  terenie  Szpitala  Świętej  Trójcy.  Trzecia  to  naprawa nawierzchni  na
miejscach  parkingowych  dla  osób  niepełnosprawnych  przed  Szpitalem Świętej  Trójcy,  a
dokładnie  przed  poradnią  urazowo-ortopedyczną.  Kolejna  sprawa  to  ponowna  ocena  i
ewentualne  uruchomienie  sekundników  na  skrzyżowaniach  płockich  ulic.  Kolejna  –
uwzględnienie  większej  ilości  roślin  iglastych  odpornych  na  zanieczyszczenia  powietrza
podczas planowania nasadzeń na terenie miasta Płocka. Kolejna sprawa to umieszczenie
tablicy  pamiątkowej  lub  rzeźby  poświęconej  Edwardowi  Flatau  w  Pałacu  Ślubów.  Kilka
tygodni temu odbyła się konferencja zorganizowana przez Okręgową Izbę Lekarską z okazji
150. rocznicy urodzin tego znakomitego neurologa. Kolejna sprawa to prośba o poprawę
bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w pobliżu Miejskiego Przedszkola nr 19. Kolejna –
naprawa chodnika przy Miejskim Przedszkolu nr 19. Jeszcze jeden problem to prośba o
zamontowanie poręczy na schodach prowadzących do kompleksu handlowo-usługowego na
„Dołku”.  Niestety  mimo  przełamania  niektórych  barier  architektonicznych  nowo
wyremontowany „Dołek” posiada jeszcze miejsca gdzie ciężko jest dotrzeć osobom starszym
i niepełnosprawnym. I jeszcze jeden drobiazg – prośba od Panów taksówkarzy i Straży
Miejskiej  o  prawidłowe  oznakowanie  postoju  taksówek  przed  szpitalem  wojewódzkim.
Jeszcze raz zachęcam do śledzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.
Dziękuję bardzo.”

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

Pan Radny  Adam Modliborski  powiedział:  „Panie  Prezydencie,  mam jedno pytanie.  W
ubiegłej kadencji pisałem interpelację odnośnie zamontowania progów zwalniających na ulicy
Górnej. Chodzi mi o ten nowy odcinek ulicy Górnej, który ostatnio został oddany do użytku.
W pobliżu tego odcinka mieszka bardzo dużo rodzin z dziećmi. Na dodatek w ostatnim czasie
powstał nowy sklep w pobliżu tej drogi i ten ruch jeszcze bardziej się teraz wzmożył. W
odpowiedzi na interpelację uzyskałem, że sprawa jest znana. Chciałbym się dopytać, kiedy
będzie możliwość zamontowania tych progów i dlaczego jeszcze nie udało się tego zrobić.
Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń Państwa Radnych w punkcie interpelacje i zapytania radnych,
zatem przechodzimy do punktu ósmego: odpowiedzi na interpelacje. Pan Prezydent Andrzej
Nowakowski, proszę bardzo.”  
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Ad pkt 8

Pan  Andrzej  Nowakowski Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo!
Dziękuję  za  wszystkie  te  uwagi  i  interpelacje.  Oczywiście  odpowiemy  na  piśmie.  W
przypadku, zacznę może od progów zwalniających w ulicy Górnej, temat rzeczywiście
jest  znany  i  po  zrobieniu  projektu,  nowego projektu  organizacji  ruchu,  który  będzie
uwzględniał  właśnie  te  progi  albo  naniesieniu  przynajmniej  tych  progów  na  projekt,
będzie  możliwa  ich  realizacja.  Sądzę,  że  to  będzie  wiosną.  W  przypadku  uwag  i
interpelacji Pani Radnej Domosławskiej tutaj, rzecz jasna, to są głównie może drobne ale
rzeczywiście  ważne  kwestie  i  będziemy  starali  się  je  realizować  na  bieżąco  przy
współpracy  chociażby  z  miejską  spółką,  czyli  szpitalem  miejskim.  Natomiast  muszę
odpowiedzieć w kontekście tablicy upamiętniającej rzeczywiście małą znaną, aczkolwiek
zasłużoną postać  Edwarda Flatau.  Planujemy rzeczywiście  taką  tablicę,  ale  sądzę,  że
będzie to możliwe dopiero po wykonaniu remontu Pałacu Ślubów i wtedy na pewno taka
tablica powinna zawisnąć, by upamiętnić tego wyjątkowego człowieka, który jako jeden z
pierwszych w ogóle zajął się problemem migreny. Dziękuję.”

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

Ad pkt 9

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Przechodzimy,
Szanowni Państwo, do kolejnego punktu. Punkt dziewiąty: sprawy różne. Tu zapewne na
początku będzie sprawozdanie Pana Prezydenta z aportów. Proszę bardzo.”

Pan  Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Dokładnie tak, Panie
Przewodniczący. Wysoka Rado, chciałbym w wykonaniu  §5 uchwały nr 540/XXXI/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia,
cofania  i  zbywania  udziałów  i  akcji  przez  Prezydenta  Miasta  Płocka  poinformować  o
wniesieniu udziałów/akcji do następujących spółek prawa handlowego. I tak - Wisła Płock
Spółka Akcyjna. W wykonaniu zarządzenia nr 71/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
13 grudnia  2018 roku w sprawie  wniesienia  do  spółki  Wisła  Płock  Spółka  Akcyjna z
siedzibą  w  Płocku  wkładu  pieniężnego  z  przeznaczeniem  na  podwyższenie  kapitału
zakładowego uchwałą  nr  20/WZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  Spółki
sporządzoną za nr repertorium A-7601/2018 w dniu 14 grudnia 2018 roku dokonano
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.094.900 złotych w drodze emisji 10.949
nowych akcji imiennych z serii AK o numerach od numeru AK-473126 do numeru AK-
484074 o wartości nominalnej 100 złotych każda akcja, skierowanych do akcjonariusza
Gminy-Miasto Płock, któremu przysługuje prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Punkt
drugi – akcje z serii AK o numerach od numeru AK-473126 do numeru AK-484074 w
podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości
1.000.000 złotych pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka
na 2018 rok, zadanie nr 08/WNW/I/G – Wisła Płock Spółka Akcyjna. To między innymi to
jest to o czym rozmawialiśmy z Panią Przewodniczącą Kulpą, o co pytała i opowiadałem,
że to dokonało się na poprzedniej sesji już oraz niepieniężny aport w postaci środków
trwałych o wartości 94.970 złotych za co akcjonariusz spółki Gmina-Miasto Płock objął
10.949 akcji imiennych z serii AK. Punkt drugi – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock
Spółka z o.o. W wykonaniu zarządzenia nr 85/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14
grudnia 2018 roku w sprawie wniesienia do spółki pod firmą  Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji  Płock Spółka z o.o.  wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie
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kapitału  zakładowego  uchwałą  nr  29/ZW/2018  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia
Wspólników  Spółki  z  dnia  17  grudnia  2018  roku  dokonano  podwyższenia  kapitału
zakładowego o kwotę 1.500.000 złotych poprzez ustanowienie 1.500 nowych i równych
udziałów o wartości  nominalnej  1.000 złotych każdy,  objętych przez wspólnika spółki
Gminę  Miasto  Płock.  Udziały  w  podwyższonym kapitale  zakładowym zostały  pokryte
wkładem  pieniężnym  w  wysokości  1.500.000  złotych  pochodzącym  ze  środków
zabezpieczonych  w budżecie  miasta  Płocka  na  2018 rok,  zadanie  nr  04/WNW/I/G  –
Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  Płock  Spółka  z  o.o.  Punkt  trzeci  –  Miejskie
Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Spółka  z  o.o.  W wykonaniu  zarządzenia  nr
121/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wniesienia do
spółki pod firmą Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Spółka z o.o.  wkładu
pieniężnego  z  przeznaczeniem  na  podwyższenie  kapitału  zakładowego  uchwałą  nr
18/ZW/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 27 grudnia 2018
roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 złotych poprzez
ustanowienie 4.000 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy,
objętych  przez  wspólnika  spółki  Gminę  Miasto  Płock.  Punkt  drugi  -  udziały  w
podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości
2.000.000 złotych pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka
na 2018 rok, zadanie nr 13/WNW/I/G – budowa i przebudowa budynków komunalnych
MTBS Sp. z o.o. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo
Panie Prezydencie. Pan Radny Leszek Brzeski, proszę.”

Pan Radny  Leszek Brzeski  powiedział:  „Dziękuję  bardzo.  Właśnie tu już koleżanka mi
podpowiada. Serdecznie chciałbym wszystkich Państwa zaprosić na Płocki Bieg Sylwestrowy
31, czyli w najbliższy poniedziałek o godzinie 11.00, nad Zalewem Sobótka. Zapraszam.
Sześć tysięcy metrów do przebiegnięcia i trzy tysiące dla nordic walking.”

Pan  Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Bałem się, że
będzie i przepłynięcie trzy tysiące.”

Pan Radny  Leszek Brzeski  powiedział:  „A jeszcze, przepraszam bardzo, jeszcze jedno.
Panie Prezydencie, te półtora miliona na co jest przeznaczone do MOSiR-u? Czy wiadomo? To
jest podwyższenie kapitału. (z  sali  Pan  Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka
powiedział:  „Na  utrzymanie  spółki.”;  niezrozumiałe  głosy;  Pan  Wojciech  Ostrowski
Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Ale tak naprawdę to jest w tej chwili to jest na zapłatę
tej faktury, ostatniej tej faktury za kort.”)”   

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ponieważ nie było
mikrofonu to  powtórzę – była  to  realizacja  faktury,  ostatniej  faktury za budowę kortu.
Szanowni Państwo! W sprawach różnych, po pierwsze, moje przypomnienie do Państwa
Radnych, przede wszystkim do przewodniczących komisji, ale też do wszystkich Państwa
Radnych – w styczniu powinniśmy uchwalić plan pracy Rady Miasta Płocka oraz plan pracy
komisji Rady Miasta Płocka. Prośba, żeby od poszczególnych komisji napłynęły propozycje w
tym temacie. Dla Państwa, którzy są debiutantami w tej kadencji – plany pracy komisji i
rady miasta powstają przy aktywnym udziale Państwa Radnych. To po pierwsze. A po drugie.
Słucham?  (z  sali  Pani  Iwona  Krajewska  Wiceprzewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka
powiedziała: „Jakiś termin?”) Terminami zarządzają Państwo Przewodniczący poszczególnych
komisji, natomiast ponieważ uchwały powinniśmy przygotować minimum siedem dni przed
sesją,  więc dobrze by było,  gdyby to  do biura rady jednak spłynęło  mniej  więcej  dwa
tygodnie  przed  najbliższą  sesją,  a  najbliższa  sesja  będzie  tradycyjnie,  już  od  teraz
zaczynamy tradycyjne ostatnie czwartki każdego miesiąca. Chyba, że będą jakieś świąteczne
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zawirowania to wtedy, ale to też też plan pracy wspólnie uzgodnimy na sesji styczniowej. Nie
widzę więcej  zgłoszeń,  zatem Szanowni  Państwo dla  Państwa dobrego 2019 roku i  dla
wszystkich mieszkańców miasta Płocka, i dla naszego miasta. Niech to będzie dobry rok dla
nas wszystkich. Wszystkiego najlepszego! Zamykam III Sesję Rady Miasta Płocka.”

Ad pkt 10  

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady III 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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	Pan Stanisław Płuciennik powiedział: „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Radni! Jak wiadomo obchodzimy stulecie niepodległości, właściwie jesteśmy w końcówce tych obchodów. I może dobrze się stało, że akurat w tej chwili będę miał zaszczyt przekazać to co namalowałem. Jak gdyby to byłby akcent kończący te obchody. Każdy z nas w inny sposób obchodzi stulecie niepodległości. Jedni śpiewali, inni maszerowali. A ja, no cóż, razem z małżonką wymyśliliśmy coś innego, coś co jak gdyby najlepiej nam wychodzi, czyli postanowiłem namalować portret pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Płocka, osobę szczególnie zasłużoną i honorowaną w Płocku. Osobę, która nie muszę dodawać jak wielkie zasługi odniosła w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Obchody stulecia są taką radosną rocznicą, natomiast to jak gdyby przykrywa straty jakie Polska poniosła i w ludziach, i w dobrach materialnych. Wiadomo, że pierwsza wojna światowa rozgrywała się w dużej mierze na terenie Polski. Popalone tutaj w okolicach były wsie, dwory, kilka pałaców, między innymi pałac w Bronowie-Zalesiu z którego Państwo macie tutaj przed ratuszem te słynne lwy. Spłonęły w pałacach Małowieskich w Dzierżanowie zbiory biblioteczne i dzieła sztuki, pałac w Małej Wsi. Tak że nawet nie mamy świadomości takiej powszechnej jakie gigantyczne straty ponieśliśmy w obu wojnach. Piłsudski w 1920 roku przyjechał do Płocka odznaczyć wielu żołnierzy i mieszkańców miasta Krzyżami Virtuti Militari i Walecznych. Muszę przypomnieć, że dwa miasta w ówczesnej Polsce, czyli Lwów otrzymał Krzyż Virtuti Militari, a Płock Krzyż Walecznych za obronę w czasie najazdu bolszewickiego. Tak że myślę, że ten obraz jakoś ubogaci miasto, zwłaszcza że ja pamiętałem, miałem zawsze w pamięci, że była na pierwszej sesji rady miasta, po odzyskaniu suwerenności, była taka uchwała rady miasta, żeby Honorowych Obywateli Miasta Płocka, dla nich wykonać portrety. Niedawno się zjawiły tutaj komputerowe a ja tego pierwszego honorowego obywatela chciałem jakoś szczególnie uhonorować. Tak że dziękuję Państwu wszystkim. Życzę powodzenia. I tylko mam apel, żeby ponieważ jesteśmy naprawdę miłośnikami tego miasta, staliśmy się jego częścią, chciałbym zaapelować o większą jak gdyby aktywność w dziedzinie konserwacji, rewitalizacji tego miasta, ponieważ no cóż miasto wyludnia się, coraz więcej budynków jest wyłączanych z użytkowania i święcą takie te, nie świecą, tylko właśnie oczodołami coraz więcej budynków straszy. Tak że jeszcze życzę Państwu wspaniałych inicjatyw. Dziękuję.”
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy Państwu za dar. I zapraszam Pana Prezydenta do wspólnego z Panem odsłonięcia obrazu.”
	Przekazanie obrazu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, za nami uroczysty akcent związany ze stuleciem niepodległości. Przechodzimy do prozy naszej sesyjnej.”
	Ad pkt 2
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt drugi: wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Proszę Państwa o zgłaszanie kandydatur do dzisiejszej pracy w Komisji Uchwał i Wniosków. Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę.”
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Zgłaszam kandydaturę Radnej Anny Derlukiewicz.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pani Radna wyraża zgodę?”
	Pani Radna Anna Derlukiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska.”
	Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Zgłaszam kandydaturę Radnego Łukasza Chrobota.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pan Radny wyraża zgodę?”
	Pan Radny Łukasz Chrobot wyraził zgodę na kandydowanie.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy są jakieś inne kandydatury? Nie widzę. Zatem, Szanowni Państwo, poddam pod głosowanie wybór dwuosobowej Komisji Uchwał i Wniosków w składzie przed chwilką przez Państwa zaproponowanym. Gdy tylko będziemy mieć gotowe pulpity do głosowania proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Mamy już gotowe pulpity. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie przyjęliśmy Komisję Uchwał i Wniosków. (wynik głosowania: 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących) Zapraszam Państwa do stołu prezydialnego po naszej lewej stronie.”
	Komisja Uchwał i Wniosków:
	Łukasz Chrobot
	Anna Derlukiewicz.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Teraz przed nami, Szanowni Państwo, uporządkowanie przebiegu obrad. Jak Państwo wiecie, ponieważ również macie ten dokument u siebie na tabletach, wpłynął do nas wniosek, do mnie konkretnie, wniosek od Pana Prezydenta o rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie do niego projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 62 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Będę proponował, żebyśmy wprowadzili ten punkt, ten dokument jako ostatni z merytorycznych, czyli jako punkt 28, druk nr 62. Chciałbym teraz poddać pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad właśnie o ten dokument, czyli o druk nr 62. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie poprzez wybór jednego z trzech wariantów, które macie Państwo wyświetlone na swoich monitorach. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie przy 23 głosach na tak wprowadziliśmy do porządku obrad punkt 28, czyli druk nr 62. Dziękuję bardzo.”
	(pismo nr BON.6826.2.2018.MK z 27.12.2018 r. dotyczące wprowadzenia do porządku obrad ww. projektu uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)
	
	
	Ad pkt 3
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt trzeci: przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miasta z dnia 11 grudnia 2018 roku. Czy do tego punktu jakieś uwagi ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Proszę o zagłosowanie poprzez wybór jednego z trzech wariantów. Jeszcze nie mamy, przynajmniej ja nie widzę u siebie. Szanowni Państwo, pewnie nie zauważyliście tego Państwo jak głosowaliśmy - w tytule mieliśmy właśnie przyjęcie protokołu a nie wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad, ale rozumiem, że to głosowanie dla wszystkich Państwa było zrozumiałe i nikt nie zgłasza woli reasumpcji głosowania. W takim razie teraz poprosimy Pana, żeby spokojnie przygotował Pan raz jeszcze głosowanie nad protokołem. Poprzednio głosowaliśmy wprowadzenie punktu dodatkowego, czyli druku 62, natomiast wyświetlone mieliśmy głosowanie nad protokołem. Pan dzisiaj jest sam za pulpitem, więc musimy troszeczkę większą wyrozumiałość wykazać. Proszę w takim raz jeszcze o pulpit do głosowania tym razem dotyczący protokołu z sesji poprzedniej, a Państwa, zwłaszcza Państwa z prezydium, proszę o uwagę i podpowiedzi, jeżeli zobaczycie, że coś nie zgadza się w tytule wyświetlanym na monitorach. Zatem czekamy na wyświetlenie pulpitów dotyczących przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji. Gdy wyświetlą się u mnie ikonki poinformuję Państwa o tym. Mamy chyba już możliwość zagłosowania. Tym razem głosujemy za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej sesji. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników. 21 na tak. Jednogłośnie przyjęliśmy protokół z poprzedniej sesji. Dziękuję.”
	
	Ad pkt 4
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „I przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu czwartego: przyjęcie uchwał w sprawach. I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt pierwszy – projekt uchwały na druku nr 57 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Czy tutaj są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia oprócz tych, które otrzymaliśmy na piśmie? Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Chciałabym podpytać się - i zarówno jeden, jak i drugi punkt, bo on też dotyczy zmiany harmonogramu – proszę mi powiedzieć, bo niestety nie mogłam być na poprzedniej komisji merytorycznej z uwagi na spotkanie opłatkowe, jaki jest cel zmiany tych kwot w poszczególnych latach.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy jeszcze jakieś pytania do tych dwóch punktów, bo zgadzam się, że połączmy dyskusję nad punktami pierwszym i drugim. Jeszcze odczytam tytuł punktu drugiego – druk 58, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Połączymy dyskusję nad tymi dwoma punktami. Nie widzę więcej pytań, zatem Pan Skarbnik Wojciech Ostrowski, proszę bardzo.”
	Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Znaczy cel jest tylko jeden – dopasowanie tych zapisów w uchwałach do rzeczywistości, ponieważ to był wymóg Regionalnej Izby Obrachunkowej, żebyśmy na koniec roku zawsze mieli uchwałę dopasowaną do realnych ciągnień w danym roku. Czyli w tym roku na przykład obligacje pierwotnie zaplanowane w wysokości 74 milionów pociągnęliśmy 24 miliony i to jest ta zmiana i tak samo, jeśli chodzi o kredyt z EBI zaplanowane było 62,5 miliona, pociągnęliśmy 57 milionów. I to jest jakby dopasowanie i tak jakby dopasowanie również kolejnych lat do budżetu 19 i do WPF 20.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania dodatkowe? Nie widzę. Zatem przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu.”
	Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 59 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
	Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 60 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt trzeci i punkt czwarty tradycyjnie łączymy. Punkt trzeci – druk nr 59 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039 z autopoprawką i punkt czwarty – projekt uchwały na druku nr 60 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018, również z autopoprawką. Czy do tych dokumentów są pytania? Są. Proszę bardzo, Pani Radna Wioletta Kulpa.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy, po pierwsze, jeśli moglibyśmy poprosić Pana Skarbnika o wyjaśnienie jeszcze autopoprawki. Natomiast ze swej strony, jeśli chodzi o zmiany w budżecie na 2018 rok jeszcze mam pytanie dotyczące tam bodajże, już nie pamiętam, 3.800.000 chyba nie weszło nam na budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka. Chodzi o zmniejszenie dochodów. Czy te środki przejdą na rok 2019?”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan Skarbnik Wojciech Ostrowski, proszę bardzo.”
	Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Tak, te środki już, te 3.800.000, już jakby w autopoprawce przechodzi na rok 2019. Natomiast, jeśli chodzi o autopoprawkę tak naprawdę to w dużej mierze również zmiany, które się znajdują w autopoprawce roku 2019, czyli przesunięcie środków na obwodnicy, częściowo również z roku 2018 na 2019, a częściowo zdjęcie i dochodów, i wydatków z tej obwodnicy, ponieważ jakby i dochody, i wydatki prognozowane pierwotnie w roku tam 2016, jeśli się nie mylę, były wyższe niż realnie w tej chwili wyszło z podpisanych umów. Poza tym mamy przesunięcie środków tam 1.090.000 z rozbudowy Przemysłowej na modernizację ciągów komunikacyjnych, czyli na mobilność miejską. To tu znowu mamy sytuację taką, że tak w cudzysłowie powiem, trochę pożyczamy pieniądze z tego zadania na mobilność, ponieważ oczekujemy na… wysłaliśmy wyjaśnienie do jednostki mazowieckiej o zwiększenie środków na mobilności jeśli chodzi o środki właśnie kwalifikowane i w tej chwili na początku roku oczekujemy, że te środki… że jakby ta przyjdzie odpowiedź pozytywna i w tym momencie te pieniądze na ulicę Przemysłową zostaną przesunięte z powrotem na początku roku. I jeszcze mamy, ale to również przesunięcie na rok 2019, zagospodarowanie placu Nowy Rynek, przechodzi… te 700 tysięcy przesuwamy na rok 2019. I mamy tutaj jeszcze zmianę - w związku ze zmianą harmonogramu ulicy Przemysłowej i Kostrogaj również zmniejszamy dochody o 488 tysięcy właśnie na tej ulicy, jednocześnie również zmniejszamy wydatki na tym zadaniu. To są, tak naprawdę, największe zmiany, jeśli chodzi o autopoprawkę.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do tych dwóch dokumentów? Nie widzę. Dziękuję. Nie, jest, jeszcze widzę. Ponownie Pani Radna, proszę bardzo.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Może to nie wprost pytanie związane z tą autopoprawką i zmianami do budżetu, aczkolwiek jest to związane z wydatkami budżetu 2018 a jako, że kończymy na dzisiejszej sesji rok 2018 pod kątem finansowym, chciałabym się zapytać, czy prawdą jest, a jeśli tak, to proszę podać w jakiej wysokości, zostały wypłacone podobno wysokie nagrody dla dyrektorów jednostek budżetowych i prezesów spółek. Premie, nagrody – taki rodzaj. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy jeszcze jakieś inne pytania ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. W takim razie Pan Skarbnik, proszę.”
	
	Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Znaczy z tego co… Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jeśli chodzi o jednostki budżetowe, bo nic mi o tym nie wiadomo, żeby były wypłacane jakieś duże nagrody poza nagrodami świątecznymi. Jeśli w budżecie jednostek zostały pieniądze na wynagrodzeniach to była możliwość jakby tych nagród świątecznych, ale z tego co wiem to te nagrody nie były jakoś istotnie różne od tego co było w roku ubiegłym, jeśli nie niższe nawet. Jeśli chodzi o spółki natomiast to zgodnie z umowami podpisanymi z członkami zarządów mają oni cele stawiane na poszczególne lata i zgodnie z tak zwanym MBO, które obowiązuje wszędzie, pewnie w różnych firmach – pierwszy w Płocku pewnie wprowadził to Orlen jakieś 15 lat temu - a zostało to poza tym wprowadzone ustawą nową, tak zwaną, która zastąpiła ustawę kominową i te premie, tak jak było do tej pory, zresztą ta ustawa też zatrzymuje je na poziomie trzech wynagrodzeń miesięcznych i w zależności od celów i realizacji celów, tak, rady nadzorcze oceniając te cele podejmowały decyzje o nagrodach. Trudno mi powiedzieć czy można mówić o nich, że są wysokie, niskie. Są zgodne z ustawą i zgodne z umowami podpisanymi z członkami zarządów.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Ponownie Pani Przewodnicząca.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Nie rozmawiamy o żadnej innej spółce, rozmawiamy o środkach pochodzących z budżetu miasta Płocka, a więc o środkach pochodzących w dużej mierze z budżetów mieszkańców naszego miasta. W związku z tym, jak rozumiem, urząd miasta ani prezydent nie widzi żadnego problemu, nie jest to tajemnicą, w związku z tym poprosiłabym o wykaz tych nagród, które zostały, jak Pan powiedział niezbyt duże w jednostkach budżetowych, o których Pan do końca nie ma wiedzy, to poprosiłabym o przekazanie takiej wysokości, i dla prezesów spółek miejskich. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do tych dwóch projektów uchwał? Nie widzę, zatem… (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała:„Jeszcze wiceprezesów.”)… zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu piątego, który tradycyjnie łączymy z punktem szóstym, czyli główny punkt dzisiejszej sesji dotyczący WPF i budżetu miasta Płocka na rok przyszły.”
	Wniosek Prezydenta Miasta Płocka do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
	Wniosek Prezydenta Miasta Płocka do projektu Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tradycyjnie, Szanowni Państwo, powinniśmy zacząć omawianie tego punktu od odczytania stosownych dokumentów RIO oraz wniosków komisji stałych i opinii komisji stałych oraz zbiorczej opinii Komisji Skarbu i Budżetu. Czy wcześniej chciałby może Pan Prezydent czy nie? W takim razie zapraszam Panią Przewodniczącą Joannę Olejnik, Przewodniczącą Komisji Skarbu. Proszę bardzo.”
	Pani Radna Joanna Olejnik, Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej odczytała:
	uchwałę nr Pł.472.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 15 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039,
	(załącznik nr 12 do niniejszego protokołu)
	uchwały nr Pł.473.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 15 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetowym na 2019 rok,
	(załącznik nr 13 do niniejszego protokołu)
	opinie przyjęte przez komisje Rady Miasta Płocka na wspólnym posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 roku:
	(załączniki od nr 14 do nr 20 do niniejszego protokołu)
	opinię Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka w sprawie przedłożonego projektu budżetu miasta Płocka na 2018 rok podjętą na posiedzeniu Komisji w dniu 17 grudnia 2018 roku:
	Treść opinii:
	Opinia nr 2/2018 Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka w sprawie przedłożonego projektu budżetu miasta Płocka na 2019 rok podjęta na posiedzeniu komisji 17 grudnia 2018 roku.
	(załącznik nr 21 do niniejszego protokołu)
	
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „W opinii RIO jest zaznaczone, iż w 2019 roku w związku z wdrożeniem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych powinniśmy zapewnić zakup pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów do 1 stycznia 2020 w wielkości co najmniej 10 procent. Czy mogę uzyskać odpowiedź w jaki sposób będzie to zrealizowane.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „To już pewnie takie bardziej szczegółowe pytanie, na które odpowiedź padnie w dyskusji dalszej, a teraz proszę może Pana Prezydenta. (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dlaczego, przepraszam? To jest opinia RIO.”)”
	(prezentacja stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu)
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję nad tymi dwoma dokumentami. Czy są jakieś zgłoszenia w dyskusji? Nie widzę. (niezrozumiały głos z sali) A ja słyszałem w wypowiedzi Pana Prezydenta również odpowiedź na pytanie dotyczące elektromobilności o zakupie planowanym w tym roku autobusów. Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę bardzo.”
	Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Szanowni Goście! Szanowni Mieszkańcy! Budżet Miasta Płocka na 2019 rok to dobry a przede wszystkim rozsądny budżet dla naszego miasta. Jest budżetem pełnym logiki, kontynuującym przedsięwzięcia zapoczątkowane w ubiegłych latach. Jest to również budżet, który jest potwierdzeniem tego, że obietnice wyborcze składane przez ludzi ubiegających się o funkcje publiczne w mieście są ważne i znajdują odbicie w praktyce, że nie kończą się w dniu, kiedy został ogłoszony wynik wyborów, ale trwają od początku do końca. Taki jest właśnie Budżet Miasta Płocka na 2019 rok. Budżet na rok przyszły oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata kolejne, czyli dokumenty nad którymi dzisiaj debatujemy, są dokumentami przemyślanymi i rozsądnie z rozwagą przygotowanymi. Struktura dochodów ponad miliardowego budżetu miasta 2019 jest porównywalna do ubiegłorocznej. Zauważyć w nim możemy jedynie spadek w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej, mieliśmy bowiem w ubiegłych latach do czynienia z kumulacją pieniędzy europejskich. Do samorządów zaczęły spływać fundusze z konkursów, z perspektyw 2014-2020 co spowodowało prawdziwy boom inwestycyjny. A jaki ten rok będzie, jak on będzie wyglądał – zdaniem Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Platforma.Nowoczesna będzie wyglądał dobrze. Tradycyjnie gros środków pochłoną wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, czy pomoc społeczną i wsparcie rodziny, ale również znaleźć w tym budżecie można znaleźć wiele działań, które ucieszą mieszkańców Płocka z każdego płockiego osiedla. Budżet o którym dziś mówimy świadczy o dobrym zarządzaniu posiadanymi zasobami miasta, gdyż w ostatnich latach widoczna jest tendencja wzrostowa nadwyżki dochodów budżetowych nad wydatkami. Dzięki temu Płock może z roku na rok zwiększać środki własne przeznaczone na wydatki majątkowe, które stanowią podstawę rozwoju miasta. Proszę zwrócić uwagę na budżet wydatków majątkowych na 2019 rok. Został on zaplanowany na wysokim poziomie z czego największe wydatki zaplanowane zostały na transport i łączność co oczywiście związane jest z rozwojem infrastruktury drogowej. 19 milionów złotych, w tym 15 z Unii Europejskiej, pochłonie realizacja programu mobilności miejskiej, długo oczekiwany remont al. Kilińskiego, budowa nowego wiaduktu nad torami prowadzącego do zoo, budowa parkingu dla tego obiektu, zakup kolejnych niskoemisyjnych autobusów, bo przecież miasto dba o zdrowie i wygodę swoich mieszkańców. Czeka nas w tym roku również rozbudowa ulicy Przemysłowej, Kostrogaj, co umożliwi udostępnienie kolejnych terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo, przebudowa ulicy Tysiąclecia, Percele, Kolejowa i wielu innych. W końcu zagospodarowany zostanie plac Nowy Rynek. Czeka nas przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 6, modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3, zagospodarowanie parku nad jarem na osiedlu Skarpa, czy budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 17. Budżet Płocka na 2019 rok jest prorozwojowy i proobywatelski, gdyż obok projektów złożonych przez prezydenta i jego służby znalazły się również te zgłoszone w budżecie obywatelskim przez mieszkańców Płocka, więc nie zabraknie dodatkowych placów zabaw, samochodów dla szkół, remontu sali widowiskowej Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, rozbudowy Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodki Szkolno-Wychowawczym nr 2, smart ławek, czy wieży lęgowych dla jeżyków. Inwestycje w mobilność miejską, nowoczesne autobusy, modernizacje ulic, chodników, nowe ścieżki rowerowe, place zabaw, czy liczne inwestycje w infrastrukturę sportową, edukacyjną i społeczną przyczynią się do lepszego poziomu życia i zadowolenia mieszkańców Płocka. Czy można by było zrobić więcej? Każdy z uczestniczących w dzisiejszej sesji rady mógłby wymienić kolejne propozycje do budżetu na 2019 rok, które nie znalazły miejsca w omawianym dokumencie. Niestety jak to przysłowie mówi: tak jak krawiec kraje jak mu materii staje. Trzeba rozsądnie dysponować swoje wymagania do możliwości miasta. I pozostaje nam oczekiwać, że w kolejnych latach pomysły radnych, a przede wszystkim mieszkańców Płocka, będą sukcesywnie realizowane. Szanowni Państwo! Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej Platforma.Nowoczesna nie ma wątpliwości co do zatwierdzenia dokumentów budżetowych przygotowanych przez Prezydenta i Skarbnika Miasta Płocka na 2019 rok. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Tomasz Kominek.”
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Państwo Radni! Szanowni Płocczanie! Za nami kolejna kadencja samorządu, pracowita i efektywna dla Płocka i płocczan. Jednocześnie przed nami pięć lat ciężkiej pracy w obecnej kadencji. Klub PSL – Porozumienie Społeczne rozpoczyna tę kadencję w koalicji z Platformą Obywatelską. W związku z tym radni naszego klubu chcą sprawnie, odpowiedzialnie i skutecznie współtworzyć budżet i wszystkie inwestycje w Płocku w ciągu najbliższych pięciu lat. Dokumenty nad którymi dziś debatujemy są po raz kolejny pod wieloma względami rekordowe. Budżet w 2017, w 2018, jak i zapowiadający się na 2019 rok oscyluje w kwocie około jednego miliarda złotych dla miasta. Lwia część w tych latach przeznaczona na procesy inwestycyjne to miliony pozyskane z Unii Europejskiej, oczywiście dzięki dobrym projektom jak i znakomitej relacji pomiędzy samorządem miasta Płocka i samorządem województwa mazowieckiego. To robi duże wrażenie. Jesteśmy przekonani, że w minionej kadencji zrealizowaliśmy wspólnie, w naszej ocenie, najważniejsze ogólnomiejskie inwestycje, w tym obwodnica miasta, nowa Przemysłowa, Kostrogaj, uzbrojenie, które przed nami po części terenów inwestycyjnych w Trzepowie, czy też kończący się proces inwestycyjny przebudowy płockiego nabrzeża. Inwestycje te przyczyniły się do lepszego poziomu życia i zadowolenia mieszkańców Płocka a nam radnym dały mocny mandat zaufania społecznego. Jesteśmy również przekonani, że wspólna odpowiedzialność, jak i zaangażowanie w kreowanie zarówno tych dużych inwestycji na poziomie ogólnomiejskim, jak i na poszczególnych osiedlach przez najbliższe pięć lat zdobędą zaufanie i zadowolenie płocczan i tym samym utrzymamy dobre tempo rozwoju miasta. Budżet na rok przyszły jak i autopoprawka zaproponowana przez Prezydenta uwzględnia znaczną część postulatów członków Klubu Radnych PSL - Porozumienie Społeczne na 2019 rok. Jesteśmy dumni, że ciężka praca oraz determinacja Radnej Anny Derlukiewicz skłoniła prezydenta do podjęcia decyzji o budowie przedszkola nr 17 zgodnie z oczekiwaniami zarówno rodziców, dzieci, jak i blisko 2.100 osób podpisanych pod petycją w temacie budowy przedszkola. Ku naszemu zadowoleniu w pionie Wiceprezydenta Piotra Dyśkiewicza utrzymujemy specjalny program dofinansowań dla zielonych płuc miasta, to jest rodzinnych ogrodów działkowych na który po raz kolejny zostanie przeznaczone 200 tysięcy złotych. Ogromnie cieszymy się, że uwzględniono wnioski Wiceprzewodniczącej Małgorzaty Struzik i w kolejnych etapach miasto będzie realizować przebudowę ulic Batalionu „Zośka” i Jana Bytnara. Wszyscy radni z naszego klubu zwracają uwagę na mniejsze potrzeby poszczególnych osiedli, które w sposób znaczący poprawiają jakość życia mieszkańców. Dlatego Radny Lech Latarski zgłosił między innymi remont ulicy Żabiej, utwardzenie terenu przy garażach, poprawę otoczenia wokół bloku przy ulicy Chopina, doposażenie skweru i wiele innych, a Prezydent wsłuchał się w te prośby i potrzeby. Nie byłbym sobą, Szanowni Państwo, gdybym z serca nie zainteresował się i w sposób ciągły nie upominał się o inwestycje na lewym brzegu Wisły. Dlatego też jestem przepełniony radością zważywszy na fakt rozpoczęcia za kilka tygodni przebudowy placu Mościckiego za blisko 4 miliony złotych. Cieszę się, że w końcu uda nam się podejść do modernizacji ulicy Kolejowej dzięki czemu zbliżymy się również do ostatniego etapu przebudowy ulicy Zielonej, o czym była dziś mowa. Bardzo dobrze się stanie, że w najbliższych miesiącach przebudujemy ulicę Strażacką. Chciałbym podkreślić, że w przyszłym roku Klub Sportowy „Stoczniowiec” obchodzi 70-lecie istnienia i dobrze by było, Panie Prezydencie, żebyśmy wrócili z tematem budowy boiska o nawierzchni naturalnej jako dobry prezent dla klubu i lokalnej społeczności. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że z własnej, nieprzymuszonej woli byliśmy, jesteśmy i mam nadzieję, że będziemy współodpowiedzialni za nasze miasto, Klub Radnych PSL - Porozumienie Społeczne chce kreować rozwój tego miasta i będzie głosował za zaproponowanym budżetem na 2019 rok. Z tego miejsca i w imieniu naszej czwórki dziękuję przede wszystkim mieszkańcom Płocka za zaufanie, które otrzymaliśmy w ostatnich wyborach samorządowych. To ogromny mandat zaufania z Państwa strony, który mobilizuje nas do dalszej ciężkiej i mam nadzieję, że efektywnej pracy dla Płocka. Jednocześnie zachęcam wszystkich mieszkańców do dalszej współpracy w nadchodzącym roku. Dziękuję również za współpracę wszystkim Prezydentom, Wysokiej Radzie, pracownikom urzędu i wszystkim społecznikom z rad mieszkańców osiedli, klubów i fundacji, które działają na rzecz miasta. Na koniec życzę wszystkim udanej zabawy sylwestrowej i wszelkiej pomyślności w 2019 roku. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Daria Domosławska.”
	Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panowie Prezydenci! Państwo Radni! Szanowni Mieszkańcy! Rok 2018 to rok, który możemy określić jako rok doskonały i trudno będzie mu dorównać w roku 2019 a także w kolejnych latach, ale tak jak w każdej dziedzinie warto jest mieć wzorzec do którego będziemy dążyć. Przytoczone przez moich przedmówców liczby, a szczególnie rzetelna informacja od Pana Prezydenta, a także Przewodniczącej Komisji Skarbu, a także obserwacja procesu powstawania projektu uchwały budżetowej daje obraz jak trudne jest to zadanie, zadanie które oprócz tego, że zostaje zapisane na papierze będziemy musieli zrealizować. Poznaliśmy już uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej. Jest ona pozytywna co bardzo cieszy. Warto podkreślić również, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne lata, a także w projekcie uchwały budżetowej miasta Płocka na 2019 rok oraz we wnioskach Prezydenta są zawarte informacje, które są zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju miasta Płocka na kolejne lata. Z wielką satysfakcją stwierdzam, że projekt uchwały w większości przypadków zawiera informacje przekazywane przez mieszkańców a także jest weryfikowany przez ekspertów, którzy są w danych dziedzinach po prostu najlepsi. Często jednak na kreowanie budżetu miasta mają wpływ nieoczekiwane zdarzenia, między innymi reforma oświaty. Jestem wdzięczna, że w projekcie budżetowej na rok 2019 znalazły się również moje sugestie, które są głosem mieszkańców między innymi osiedla Tysiąclecia, Winiary, Łukasiewicza, czy Miodowa. Na osiedlu Tysiąclecia, można powiedzieć, połączona jest ta inwestycja razem z osiedlem Stare Miasto, będzie przeprowadzona przebudowa, remont alei Spacerowej. Jest to trzeci odcinek wspaniałego ciągu pieszo-rowerowego, który pozwoli połączyć dwa skrajne kościoły – kościół św. Jadwigi i kościół św. Jana. Zostanie również przeprowadzony remont ulicy Tysiąclecia. Mam nadzieję, że zostanie zrealizowana budowa boisk przy szkole nr 16. Na osiedlu Winiary zrealizowana zostanie przebudowa ulicy Maszewskiej a także mam nadzieję, że zostanie wybudowana nareszcie tężnia solankowa o której Pan Prezydent już wspominał. Osiedle Łukasiewicza doczeka się budowy Miejskiego Przedszkola nr 17, a także powstanie siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3. Myślę, że mieszkańcy oczekują na tą siłownię, gdyż w trakcie remontu pasażu Roguckiego fragment siłowni został na czas remontu rozebrany i mieszkańcy oczekują, aby powróciła ta siłownia w pobliskie miejsce. Osiedle Miodowa to remont ulicy Kredytowej a także rozpoczęcie prac nad centralnym parkiem rekreacji. Zostanie również zaadaptowany budynek przy Szkole Podstawowej nr 17. Nie ukrywam, że bardzo cieszę się z tego, że znajdzie tam swoje miejsce centrum aktywności seniora ukierunkowane na diabetyków. Szanowni Państwo! Rolą radnego miejskiego nie jest tylko zajmowanie się okręgiem z którego kandyduję, dlatego moja czteroletnia praca w poprzedniej kadencji, a także na kolejne lata zakłada współpracę ze wszystkimi mieszkańcami. Cieszę się również z tego powodu, że praktycznie na terenie całego miasta powstaną nowe inwestycje. Między innymi zostaną wyremontowane chodniki na ulicy Kościuszki. Nie ukrywam, że będzie to wielka ulga szczególnie dla pacjentów Szpitala Świętej Trójcy, którzy niejednokrotnie nie mogą dotrzeć do placówki poruszając się o kulach bądź też z innym sprzętem ortopedycznym. Zostanie wybudowana toaleta na cmentarzu komunalnym. Wielką radość sprawiła mi również informacja o tworzeniu projektu boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2. Myślę, że to będzie taki moment w którym udowodnimy, że Płock nie stoi tylko piłką ręczną i piłką nożną, ale ma również wiele talentów lekkoatletycznych. Przeprowadzony zostanie remont ulicy Kilińskiego. Mam nadzieję, że pojawi się stacja rowerowa długo oczekiwana przez uczniów płockiego „Elektryka” i działkowców z ogródków działkowych przy Narodowych Sił Zbrojnych. Cieszy fakt, że starania mieszkańców, którzy zaangażowali się w budżet obywatelski, zaowocują realizacją projektów zgłoszonych przez mieszkańców, między innymi budową skweru rekreacji i zabawy na osiedlu Dworcowa, czy też placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 17. Nie ukrywam, że w projekcie uchwały budżetowej zabrakło kilku rzeczy. Nie będę o nich mówiła. Niemniej jednak będzie to mnie bardzo mobilizowało do tego, żeby zabiegać przez kolejne lata, aby zostały te sprawy zrealizowane. Reasumując – w mojej ocenie przyjęcie Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok i jego realizacja, utrzyma proces podnoszenia jakości życia mieszkańców i zapewni dalszy rozwój Płocka. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam fakt, że projekt budżetu powstał w oparciu o dialog między mieszkańcami, ekspertami w danych dziedzinach. Mam świadomość, że nie udało się wszystkiego zmieścić, ale to stanowi wyzwanie na kolejne lata i motywację do pracy na rzecz Płocka i mieszkańców, a nie będzie nigdy podstawą do narzekania. Dziękuję mieszkańcom, radom mieszkańców osiedla, Panu Skarbnikowi, Panom Prezydentom, wszystkim radnym za współdziałanie w tworzeniu budżetu. Z pełną odpowiedzialnością będę głosowała za przyjęciem uchwały budżetowej. Mogę powiedzieć również, że nadal jestem dumna z Płocka i wszyscy możemy być z niego dumni. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Szanowni Państwo! Zanim przejdę do stanowiska odniosę się do kilku elementów związanych z projektem budżetu na rok 2019 i ewentualnym porównaniem jak to wyglądało w historii. Padały tutaj słowa z tej mównicy o tym, że rzeczywiście tak krawiec kraje jak mu materii staje, czy nie jestem w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom i wszystkim inwestycjom, które są deklarowane przez radnych czy też przez różne środowiska, mieszkańców, rady osiedli, ale w takim razie, jeśli rzeczywiście mamy podejmować się odpowiedzialnie realizacji inwestycji w budżecie miasta Płocka i przypomnę tylko, że my dzisiaj przyjmujemy nie tylko budżet na rok 2019, ale przyjmujemy również Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2039. I tak jak rozmawiamy o naszych planach, problemach i inwestycjach, które chcielibyśmy realizować, obietnicach prezydenta, który mówi, że w tym roku nie jesteśmy – znaczy w sensie 2019 – nie jesteśmy w stanie tego zrealizować, ale oczywiście będziemy realizować w latach następnych, to pytam się w związku z tym, Panie Prezydencie, jak Pan zamierza sprostać obietnicom rad osiedli, mieszkańców, radnych, którzy będą składali Panu propozycje do budżetu na rok 2020 - czyli to jest niedaleki okres czasu, bo ten rok bardzo szybko nam zleci - jeśli Pan zaplanował w WPF tylko 196 tysięcy wydatkowania na inwestycje nowe w 2020 roku. Czyli de facto tak naprawdę mamy paraliż inwestycyjny. Czyli nawet te projekty techniczne, które będziemy wykonywać, o, ulica Ziołowa projekt techniczny wykonamy w 2019, nie będziemy tego realizować, dlatego że tego nie ma w budżecie, bo na nowe inwestycje zaplanowano jedynie – podkreślam – 196 tysięcy w 2020 roku. Czyli będziemy tylko kontynuować inwestycje a nie będziemy realizować nowych. I to jest zasadnicze pytanie, które powinniśmy sobie postawić na tej sali jak będzie wyglądał kształt nie tylko… Nie myślmy tylko o jednym roku, styczeń, grudzień, tylko myślmy o perspektywie dalszej, perspektywie rozwoju tego miasta, a nie tylko realizowania przez dwanaście miesięcy inwestycji, bo to nie tędy droga. Mamy myśleć przyszłościowo, mamy myśleć na rzecz dobra rozwoju tego miasta a nie tylko przez pryzmat dwunastu miesięcy. I teraz tak, jeśli Pan Prezydent rzeczywiście zarówno chwalił się tegorocznym budżetem, dochodami tak wysokimi, miliardowym budżetem, jeśli Prezydent chwali się, że nieco niższy będzie w 2019 roku to ja bym chciała, żeby Pan Prezydent też wrócił troszkę do historii i porównał sobie jak wyglądały wydatki, jakie były przychody w latach wcześniejszych. Jeśli mamy odniesienie wydatków do dochodów to porównajmy sobie również lata wcześniejsze. 2010 rok - mieliśmy 690 milionów po stronie dochodów a 158 milionów były wydatki majątkowe, 2011 – blisko 700-milionowy budżet, 148,5 miliona wydatków majątkowych. Teraz mamy miliardowy budżet i 185 tysięcy wydatków majątkowych. Czyli jaka jest… 185 milionów, przepraszam. 185 milionów w skali miliardowego budżetu. Wcześniej mieliśmy podobne kwoty przy dużo niższym dochodzie budżetu miasta, czyli było to 650, 690 bądź 700 milionów złotych. A skala tych wydatków majątkowych była równie duża. I teraz tak, jeśli Pan Prezydent mówi o wysokich dochodach budżetu, to pragnę również zauważyć, żeby tutaj również nie zostało to pominięte bez spostrzeżenia, że nasz budżet miasta Płocka i pewnie wiele budżetów w Polsce wzbogaciło się znacznie o podatki z tytułu PIT i CIT, czyli z tytułu podatku od osób fizycznych i od osób prawnych. Ja tylko Państwu porównam, ponieważ Pan Prezydent tak to powiedział, że ten 2017 rok jest niewspółmierny do realizacji tych wpływów z CIT, ponieważ był rzeczywiście tam znaczny wpływ, więc ja ten 2017 rok pominę, wrócę do 2016 w stosunku do 2019. W 2016 roku mieliśmy PIT 166 milionów i CIT 201 milionów, w 2019 roku według planów będziemy mieli wzrost w stosunku do 2016 roku o 66 milionów złotych. Czyli generalnie trzeba na to patrzeć przez pryzmat tego, że nasz samorząd i wiele innych samorządów wzbogaca się o podatki z tytułu budżetu państwa i dzięki temu możemy realizować te inwestycje o których tu rozmawiamy. Czyli rozmawiajmy szczerze, otwarcie o wszystkich wpływach i to co otrzymujemy również z budżetu państwa. A teraz przejdę do stanowiska Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Budżet 2019 roku otwiera nową kadencję samorządu miasta Płocka, ale przede wszystkim Prezydenta Miasta Płocka jako jego autora i kreatora. Budżet należy traktować, po pierwsze, jako realizację stawianych celów w kampanii i późniejszego ich rozliczania, ale budżet powinien odpowiadać na najpilniejsze potrzeby mieszkańców dzięki którym w dużej mierze mamy środki pochodzące z różnych podatków. W związku z tym długo oczekiwane inwestycje, które w XXI wieku nie powinny być problemem, jak zalewanie piwnic i domów, są cały czas odkładane, a jego tłumaczenie odłożenia w czasie stawiana jest duża kwota na wykonanie inwestycji. Taką inwestycją jest budowa ulic Granicznej i Wodnej, czy dojazd do garaży przy ulicy Miodowej. Tych dróg i chodników jest bardzo wiele, między innymi Maneżowa, Działkowa, Lenartowicza, Wiatraki, Strzelecka, Żytnia oraz konieczność dokończenia drugiego etapu ulicy Wyszogrodzkiej. Można zrozumieć fakt odłożenia inwestycji w czasie z uwagi na inne pilne potrzeby, ale trudno zrozumieć brak chęci wpisania nawet do Wieloletniej Prognozy Finansowej w planach na lata następne. A już kuriozalne jest uzależnianie realizacji inwestycji od ilości mieszkańców tych ulic. Każdy z mieszkańców jest ważny, jak i inwestycje z nimi związane, niezależnie od tego czy zamieszkują w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, czy przy danej ulicy zamieszkuje dziesięć, pięćdziesięciu, czy stu mieszkańców. Z naszego punktu widzenia jako radnych PiS w Radzie Miasta Płocka, reprezentujących największy klub, istotna jest poprawa jakości życia mieszkańców i kosztów z tym związanych, a także atrakcyjności miejsc, którymi szczyci się Płock pod kątem kulturalnym, architektonicznym i turystycznym. Dlatego boli brak perspektywy rewitalizacji Starego Miasta, w szczególności ulic Bielskiej, Starego Rynku, a tym samym zmniejszanie środków na dofinansowanie do rewitalizacji dla prywatnych kamienic, dla właścicieli. Przypomnę tylko, że w latach wcześniejszych, jeszcze przed rokiem 2010, kwota sięgała nawet miliona złotych, teraz ta kwota spadła do 400 tysięcy złotych. Nie mowa tu o budownictwie w ramach programu „Mieszkania na start”, ale działań jakie powinna podejmować miejska spółka ARS, na przykład sprzedaż mieszkań przy Synagogalnej 7A. Po pierwsze – koszt sprzedaży oscyluje wokół kwot od 5.700 do 6.100 złotych za metr kwadratowy i tutaj mogę podać źródło: Giełda Płocka. Jest strona internetowa na której te ceny się znajdują. Tymczasem ceny mieszkań w Płocku oscylują wokół kwoty 4,5 bądź 4.800 złotych za metr kwadratowy. Jest jeszcze wiele niewyjaśnionych spraw, tak jak rozliczenie z wykonawcą na rzecz ARS-u budynku Synagogalna 4, czy budowa przez spółkę Inwestycję Miejskie mediateki, która unieważniła przetarg 13 sierpnia, ponieważ najtańsza oferta przekroczyła środki zarezerwowane w budżecie 6,1 miliona złotych. Tymczasem teraz wyłoniono, nie wiadomo na jakiej podstawie, nową firmę Tekobud spółka z o.o. w Płocku, która będzie realizowała tę inwestycję na poziomie 7,4 miliona złotych. Jak w takim razie zakończono postępowanie z przetargu? Czy firma, która wygrała przetarg jako pierwsza straciła kaucję? Czy spółka Inwestycje Miejskie zbyt długo zwlekała i nie dotrzymała terminów zawartych w harmonogramie? Dlaczego Prezydent Miasta nie zwoła konferencji prasowej, tak jak informuje o kolejnych planach, tak samo aby wyjaśnić dlaczego dana inwestycja nie zostanie zrealizowana? Brakuje przejrzystości w tym zakresie i jasności. Urząd miasta potrafi organizować nieraz po dwie, trzy konferencje związane z jedną inwestycją a nie potrafi zorganizować konferencji, aby wyjaśnić przyczyny niepowodzenia i przedstawić stan faktyczny. Jaka jest przyszłość budowy sali koncertowej w Płocku? Czy zgodnie z sugestią mieszkańców zostanie wpisana przy ulicy Kobylińskiego czy na siłę będziemy starali się budować na placu Nowy Rynek? A chodzi nam przede wszystkim o ożywienie kolejnych terenów Płocka a nie lokowanie wszystkiego w jednym miejscu, gdzie nie do końca mamy przestrzeń do kompleksowej zabudowy. Z dużym zainteresowaniem będziemy dokonywać dogłębnej analizy zadłużania miasta Płocka. Kolejny rok 2019 to znów wzrost o 72 miliony złotych zadłużenia, które przekroczy w 2019 roku - według WPF, który miałam jeszcze przed autopoprawką - 602 miliony złotych, oczywiście bez zadłużenia spółek, które należy jeszcze doliczyć, a może to łącznie wynieść nawet ponad 750 milionów. Niestety spłata rat kapitałowych związanych z kredytami będzie z roku na rok coraz większa a skala rozpiętości pomiędzy rokiem 2016 a 2022 będzie większa o 25 milionów złotych. Państwu przytoczę tylko te kwoty. W 2016 roku z tytułu spłaty rat kredytów będziemy płacili ponad 26 milionów, płaciliśmy, przepraszam, 26 milionów, a w 2020 będzie to już kwota 51 milionów. W latach kolejnych będzie jeszcze gorzej. W analizie WPF można również odczytać jak wygląda skala łączna wydatków inwestycyjnych, które na 2019 rok jako kontynuowane i nowe wynoszą łącznie około 136 milionów złotych, bez – zaznaczam – autopoprawki, bo mieliśmy ten dokument dużo później. Natomiast w planie na 2020 rok mamy już tylko nieco ponad 96 milionów. Na nowe inwestycje planuje się jedynie, tak jak powiedziałam, 196 tysięcy złotych, w 2021 jedynie 53 miliony, co oczywiście w zderzeniu z rokiem wyborczym 2018 gdzie Prezydent szczycił się ponad 300-milionowym budżetem na inwestycje daje oczywiście skalę porównawczą. Na początku tego miesiąca radni Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości spotkali się z Prezydentem, aby omówić swoje propozycje do budżetu miasta Płocka, które zostały przedstawione na piśmie. Część z nich znalazła się w budżecie miasta Płocka, budżetach spółek lub autopoprawce, natomiast wiele z nich jeszcze oczekuje na realizację i zgodnie ze słowem danym podczas spotkania przez Pana Nowakowskiego spotykamy się w marcu, aby rozmawiać o podziale nadwyżki budżetowej. W tym miejscu pragniemy zapewnić mieszkańców, że będziemy cały czas zabiegać o przedstawiane inwestycje a także o ich terminową realizację, a przede wszystkim o właściwe i gospodarne wydatkowanie środków. Przedstawię Państwu listę tych inwestycji, które zostały zaproponowane. Jako pierwszy punkt – budowa przedszkola nr 17 na osiedlu Łukasiewicza przy ulicy Kossobudzkiego. Drugi punkt – kompleksowy remont drogi na osiedlu Miodowa-Jar. Trzeci – remont chodnika oraz wymiana oświetlenia w alejach spacerowych od świateł przy Alejach Kobylińskiego do kościoła Jana Chrzciciela. Kolejny – budowa sięgacza ulicy Kątowej wraz z połączeniem z ulicą Lokalną. Następny – rozbudowa placu zabaw przy ulicy Morelowej, opracowanie projektu technicznego połączenia ulicy Morelowej z ulicą Mazowiecką, budowa ulicy Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą, budowa ulicy Pocztowej wraz z brakującą infrastrukturą, budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabówka, nadbudowa piętra w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie, budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 3, podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi jednostek samorządu terytorialnego, w tym oświaty - tu była propozycja o 180 złotych do pensji zasadniczej – podwyżka dodatków nauczycielskich i dyrektorskich o 20%. Kolejny punkt – remont boisk szkolnych i ogrodzenie szkoły Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich. Następnie – remont ulicy Kredytowej wraz z chodnikami i miejscami do parkowania, rozbudowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traków komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości, budowa ulicy Żytniej na osiedlu Wyszogrodzka, budowa ulic Granicznej i Wodnej, kontynuacja rozbudowy ulicy Zielonej, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5, budowa boiska z naturalną nawierzchnią na obiekcie sportowym „Stoczniowca”, dom dziennego pobytu dla seniora i oddział MDK na ulicy Popłacińskiej 42, budowa ulic Pszennej, Działkowej, drugi etap budowy ulicy Wyszogrodzkiej od skrzyżowania ze Spółdzielczą do Kilińskiego, remont ulicy Wiatraki, szczególnie z uwzględnieniem remontu chodników w 2019 roku, budowa ulicy Ziołowej, budowa kanalizacji w ulicy Browarnej, budowa ulicy Zakole, Pocztowa, Zarzeczna, Powiśle, Rybna, Roztocze, remont ulicy Raczkowizna od cukrowni do granic miasta, budowa ulic Maneżowej, Lenartowicza, Strzeleckiej, Batorego i jeszcze przyłączenie do sieci wodociągowej mieszkańców osiedla Trzepowo. I rzeczywiście z tych punktów, które zostały przez nas przedstawione kilka się znalazło. Chciałabym poświęcić chwilkę na punkt dotyczący budowy przedszkola nr 17 na osiedlu Łukasiewicza. Przypomnę tylko historycznie, że 29 grudnia po raz pierwszy w 2016 roku złożyliśmy jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wniosek do budżetu o wpisanie wtedy budowy przedszkola, na początku projektu technicznego. 12 głosów było za, 13 przeciw. Jako osoby, które głosowały za był cały Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości dziesięciu radnych, Pan Radny Lech Latarski i Pan Radny Sosnowski. Pozostali radni Platformy Obywatelskiej i PSL byli przeciwni temu wnioskowi. Kolejny wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie na projekt techniczny budowy przedszkola nr 17 złożyliśmy jako radni Prawa i Sprawiedliwości 31 stycznia 2017 roku i tutaj niestety tylko radni PiS byli za - 10 radnych, 12 było przeciw, jeden się wstrzymał. Złożyliśmy również wniosek o omówienie tych dwóch koncepcji, które były kiedyś przygotowywane przez Prezydenta, czyli adaptacji Szkoły Podstawowej nr 3 i ewentualnej budowy przedszkola nr 17 i tu również złożyliśmy ten wniosek i został przegłosowany pozytywnie, omawialiśmy 26 września 2017 roku projekt dwóch koncepcji - adaptacji albo budowy. I kolejny wniosek, który złożyliśmy do budżetu miasta Płocka dotyczący budowy przedszkola 17 to był 28 grudzień 2017 roku, gdzie również za wnioskiem głosowali tylko radni Prawa i Sprawiedliwości - 10 głosów za, 12 było przeciw i 2 wstrzymujące. Tak wyglądała historia do tej pory, jeśli chodzi o walkę dwuletnią o budowę przedszkola nr 17. I ono zostało rzeczywiście wpisane do budżetu. Został wpisany remont chodników i alei Spacerowej, budowa ulicy Pocztowej, remont ulicy Kredytowej, budowa ulicy Ziołowej, budowa ulicy Maneżowej w autopoprawce i zostaliśmy poinformowani na piśmie przez Prezydenta, że w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zostanie wprowadzona termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5. Teraz tak. Panie Prezydencie, pamiętamy o złożonych obietnicach przez Pana w ramach „Planu dla Płocka”, w szczególności: modernizacja i rozbudowa Szpitala Świętej Trójcy. Oczekujemy w najbliższym czasie szczegółów rozbudowy. Dalej – troska o bezpieczeństwo płocczan, rozwój monitoringu miejskiego. Prosimy o wyszczególnienie w jakich miejscach będzie planowany rozwój monitoringu miejskiego. Kolejny punkt – nowa pływalnia i zagospodarowanie Sobótki. Proszę o szczegółowe plany co będzie zaproponowane w dalszym etapie zagospodarowania Sobótki i gdzie będzie konkretnie nowa pływalnia i na jakim etapie jest, nie wiem, negocjacje czy inna formuła partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji tej inwestycji. Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego - Radziwie, Borowiczki, Imielnica. Prosimy o terminy powstania stacji rowerowych na Radziwiu, Imielnicy i w Borowiczkach. Kolejna rzecz – nowy stadion Wisła Płock. Szanowni Państwo, budzi nasz duży niepokój ciągłe przesuwanie terminów, jak również brak zabezpieczenia środków w budżecie na kolejne lata. Przypomnę tylko, jeśli chodzi o budowę stadionu – 24 września ogłoszono po raz pierwszy przetarg, czas realizacji 36 miesięcy z terminem zgłaszania ofert do 6 listopada. Później przesunięto termin na 23 listopada, następnie przesunięto termin do 7 grudnia. Wyłoniono cztery firmy do udziału w postępowaniu i oczekujemy teraz terminów, kiedy zostanie rozstrzygnięte to postępowanie i kiedy Państwo planujecie zabezpieczyć właściwe środki w budżecie, bo w tej chwili one są w zdecydowanej mierze niewystarczające. Kolejna rzecz – kolejne żłobki - kiedy i gdzie, kto będzie je realizował. Rewitalizacja starówki – prosimy o konkretne plany związane z rewitalizacją starówki, ale nadmieniam, że nie chodzi o „Mieszkania na start”. Chodzi nam o całkowitą rewitalizację starówki, plan na kolejne pięć lat. Nowe parkingi – gdzie i czy będą płatne? Remonty kolejnych płockich ulic: Wyszogrodzka – prosimy o wpisanie konkretnie do WPF. To jest ciekawy zabieg, że my słyszymy oczywiście o obietnicach Prezydenta Miasta Płocka, o tym że będzie realizował te inwestycje, ale nie mamy żadnych konkretnych zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej. To jest dokument w którym powinny znaleźć się te inwestycje, które będą realizowane nie w roku budżetowym ale w latach następnych. W związku z tym oczekujemy na wpisanie do WPF między innymi ulicy Wyszogrodzkiej. Remont i przebudowa wiaduktu przy ulicy Spółdzielczej – podobnie jak w sprawie ulicy Wyszogrodzkiej. Karta Płocczanina – kiedy zostanie konkretnie wprowadzona, jakie będą rabaty, upusty i co może zaoferować miasto dla mieszkańców miasta w ramach „Karty Płocczanina”, bo na razie tylko usłyszeliśmy o zmniejszeniu kosztów, znaczy wprowadzeniu biletów bezpłatnych Komunikacji Miejskiej, ale tylko i wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych. A liczylibyśmy, żeby z tych ulg mogli korzystać również uczniowie szkół ponadpodstawowych, bo tak naprawdę to oni w dużej mierze korzystają z transportu publicznego, a nie uczniowie, szczególnie maluchy szkół podstawowych, gdzie są one zlokalizowane wokół miejsca zamieszkania albo dowożą rodzice do szkół. Dziś patrząc na dobro miasta Płocka i jego mieszkańców, w szczególności biorąc pod uwagę budowę przedszkola nr 17, zdecydowaliśmy o niewprowadzaniu żadnej dyscypliny klubowej. Radni Klubu PiS sami podejmą decyzję w sprawie głosowania nad uchwaleniem Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok. Będziemy bardzo przyglądać się realizacji wszystkich inwestycji, w szczególności ich terminowości i kosztów realizacji. Pokazujemy, że jesteśmy opozycją, która jest konstruktywna i merytoryczna, pozostaje ponad podziałami politycznymi w przeciwieństwie do koalicji rządzącej w Płocku PO - PSL, która pokazała podczas dwóch poprzednich sesji prawdziwy obraz braku chęci współpracy. Dla radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka najważniejszy jest człowiek i jego priorytety inwestycyjne, dlatego zachęcamy mieszkańców Płocka do aktywnej współpracy w zakresie działań na rzecz osiedli. Jesteśmy otwarci na każde tematy podejmowane dla dobra mieszkańców i miasta Płocka. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Tomasz Maliszewski.”
	Pan Tomasz Maliszewski Wiceprzewodniczący Radu Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Drodzy Mieszkańcy! Zgadzam się z Panią Przewodniczącą Iwoną Krajewską i Darią Domosławską, że wszystkie inwestycje są głęboko przemyślane, wpłyną na rozwój miasta i poprawę jego infrastruktury. Trudno nie zgodzić się z określeniem, iż budżet na 2019 rok jest szyty na miarę potrzeb mieszkańców Płocka. Blisko 240 milionów złotych przeznaczamy na inwestycje z czego 60 milionów to pieniądze pozyskanie z Unii Europejskiej. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej mamy większe możliwości i pole do działania na rzecz miasta. Największą inwestycją przewidzianą w przyszłorocznym budżecie miasta to budowa stadionu za kwotę 31 milionów. Kolejne inwestycje w budżecie to 19 milionów, w tym 15 z Unii Europejskiej, na remont alei Kilińskiego, budowa wiaduktu i parkingu przy zoo oraz zakup ośmiu niskoemisyjnych autobusów. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna i wpłynie na komfort przemieszczania się mieszkańców Płocka oraz zachęci do częstszego poruszania się komunikacją miejską. 19 milionów złotych, z czego z Unii Europejskiej otrzymamy 14, wydamy na rozbudowę ulicy Przemysłowej od obwodnicy w stronę granic miasta, na powstanie nowych terenów inwestycyjnych w Trzepowie. Kolejne inwestycje drogowe ważne z punktu widzenia mieszkańców Płocka zapisane w projekcie budżetu to remont ulicy Tysiąclecia, budowa ulicy Parcele, rozbudowa ulicy Maszewskiej, przebudowa ulicy Kredytowej. Bardzo ważną, choć małą inwestycją, jest budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka. Ta inwestycja jeszcze bardziej zachęci naszych mieszkańców do uprawiania sportu i wpłynie na poprawę aktywności fizycznej płocczan. Bardzo potrzebną inwestycją oraz działaniem mającym wpływ na wizerunek naszego miasta jest kontynuacja remontu naszej perełki, czyli nabrzeża wiślanego. Pozostałe inwestycje zaplanowane w przyszłorocznym budżecie to przebudowa przez MTBS i MZGM budynków komunalnych przy ulicy Sienkiewicza, ARS rozbuduje budynek mieszkalno-usługowy przy Królewieckiej 18 za kwotę 2,5 miliona złotych, spółka Inwestycje Miejskie wybuduje żłobek i mieszkania przy Kazimierza Wielkiego oraz mediatekę i mieszkania przy Kościuszki, 5 milionów przewidziane jest dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej na drugi etap remontu interny i na pokrycie strat za obecny rok. W budżecie znalazło się również 5 milionów na zagospodarowanie Nowego Rynku i mam tu na myśli Płocką Orkiestrę Symfoniczną. Szanowni Państwo, te wszystkie inwestycje są bardzo potrzebne i zabezpieczają wiele potrzeb płocczan. Ale Prezydentowi szczególnie chciałbym podziękować za zarezerwowanie środków w projekcie budżetu miasta na budowę ulicy Ośnickiej o którą wnioskowałem wiele razy, na projekt nowego lekkoatletycznego boiska przy szkole na Piaska o które wnioskowali Radni Daria Domosławska, Łukasz Chrobot i ja. Dzięki również za środki na nowe stacje rowerowe. Mam nadzieję, że zgodnie z obietnicami jedna z nich stanie w pobliżu ulicy Górnej o co zresztą zabiegają mieszkańcy tego osiedla. To akurat wniosek mój i Radnego Łukasza Chrobota. I na koniec dziękuję za inwestycję pod nazwą rodzinny wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji na osiedlu Dworcowa. To projekt z budżetu obywatelskiego, który zgłaszałem wraz z Radną Darią Domosławską. Panie Prezydencie, chciałbym na koniec jeszcze raz pokreślić moje ogromne poparcie da budżetu na 2019 rok, który trafia w potrzeby wielu mieszkańców i w dużym stopniu wpłynie na poprawę infrastruktury naszego miasta. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, chciałbym poinformować, iż wpłynął do mnie wniosek od Pana Jana Wyrębkowskiego z prośbą o udzielenie głosu w tym punkcie. Chciałbym zatem poddać pod głosowanie dopuszczenie do głosu Pana Jana Wyrębkowskiego. Proszę o pulpity do głosowania a Państwa Radnych proszę o zagłosowanie, gdy tylko taka możliwość się pojawi. Musimy chwileczkę poczekać na stworzenie ikonek. Mamy możliwość, proszę bardzo Szanowni Państwo o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 11 na tak przy 3 wstrzymujących. (wynik głosowania: 11 – za, 1 – przeciw, 3 – wstrzymujące) Za chwilkę, Panie Janie, poproszę Pana o zabranie głosu, ale wcześniej, Szanowni Państwo, chciałbym nim jeszcze ja również podejdę do mównicy wspomnieć smutną rzecz, która wydarzyła się wczoraj. Jak Państwo wiecie wczoraj zmarł biskup Tadeusz Pieronek, człowiek nietuzinkowy. W tym momencie na Wawelu bije Dzwon Zygmunta. Jak wiemy wszyscy bije w bardzo rzadkich, historycznych, ważnych wydarzeniach naszej ojczyzny. Chciałbym, Drodzy Państwo, żebyśmy również i my w Płocku uczcili pamięć biskupa Pieronka minutą ciszy. Proszę Państwa o powstanie. Dziękuję bardzo. Nim, Panie Janie, nim przekażę Panu głos jeszcze jestem ostatnim dyskutantem spośród radnych, więc proszę sobie jeszcze usiąść w pierwszym rzędzie. Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni! Drodzy Goście! Stworzenie budżetu idealnego jest rzeczą niemożliwą. Niemożliwą z dwóch powodów. Po pierwsze i najważniejsze – finanse, finanse, finanse. O ograniczeniach z tego tytułu wszyscy wiemy. I po drugie – z racji tego, że każdy z nas, jak tutaj zasiadamy na tej auli, zapewne miałby inne priorytety inwestycyjne, czy inne priorytety wydatkowe. Z tego też tytułu jakikolwiek ten budżet nie byłby przy ograniczeniach finansowych zawsze ktoś powie, że ma do niego jakieś zastrzeżenia. Możemy powiedzieć, że nie istnieją budżety idealne, czy to budżety miasta, czy to budżety państwa, czy też budżety dowolnych firm, również budżety domowe. Z tego też tytułu mogę powiedzieć i wszyscy możemy powiedzieć, że budżet miasta Płocka, zaplanowany Budżet Miasta Płocka na rok 2019, również nie jest idealny, bo tak jak powiedziałem, takich budżetów idealnych nie ma. Tak samo jak większość płocczan chciałbym, abyśmy jak najszybciej realizowali wszystkie inwestycje, które mamy zapisane w Otwartym Katalogu Inwestycji Miejskich. Jak Państwo wiecie – ci z Państwa, którzy się tym interesują – w chwili obecnej zdiagnozowanych potrzeb inwestycyjnych miasta Płocka zapisanych w OKIM mamy na grubo ponad 2 miliardy złotych. Realnie rocznie możemy wydać na inwestycje miejskie i wydajemy 150, nieraz trochę więcej, milionów złotych, ale średnio 150, 200 i to przy założeniu, że posiłkujemy się środkami zewnętrznymi. Czyli bardzo łatwe przeliczenie, łatwa kalkulacja – stać nas w chwili obecnej, może inaczej, te rozpisane, zdiagnozowane wydatki inwestycyjne to przynajmniej 10 najbliższych budżetów miasta Płocka. Dlatego niektóre z tych inwestycji znajdują się już w tegorocznym budżecie, niektóre znajdą się w budżecie przyszłorocznym, w budżecie za dwa, trzy lata. Ale niestety są też również takie zadania inwestycyjne, które choć byśmy nie wiem jak bardzo chcieli i się starali rozpoczniemy za lat pięć, osiem, dziesięć, bo takie są możliwości finansowe miasta. I trzeba pamiętać jeszcze, że na przestrzeni tych dziesięciu lat pojawią się nowe zadania inwestycyjne o których dzisiaj być może nie wiemy, być może nawet nawet nie wyobrażamy sobie, że będą takie potrzeby. Nieraz powstają różne sytuacje awaryjne, których byśmy nie chcieli, ale które również zmuszają nas do pewnych dodatkowych wydatków. Szanowni Państwo! Jako radni musimy sobie corocznie w tym miejscu na tej sali odpowiedzieć na pytanie co jest ważniejsze i co jest pilniejsze. Często w dyskusjach padają hasła dotyczące inwestycji a my musimy sobie odpowiedzieć czy ważniejsza jest budowa stadionu, czy na przykład budowa nowego basenu, czy aquaparku, czy ważniejsze jest wydatkowanie środków na koncerty i festiwale czy na budowę nowego obiektu filharmonii, czy dotujmy wodę czy dotujmy profesjonalny sport. Takie decyzje również podejmujemy na przestrzeni ostatnich lat. Czy unowocześniamy ogród zoologiczny czy pilniejszy i ważniejszy jest dla nas zakup nowych samochodów, autobusów miejskich, nowych autobusów Komunikacji Miejskiej, w tym tych niskoemisyjnych, czy ważniejsza jest budowa infrastruktury, w tym nawierzchni błotnistych dzisiaj uliczek osiedlowych czy też może pilniejszy jest remont połamanych chodników ale już istniejących, czy ważniejsza jest budowa starych kamieniczek, renowacja starych kamieniczek na Starym Mieście czy też modernizacja szpecącego nasze miasto od lat Nowego Rynku a może budowa nowych placów zabaw i parków, może parkingów i ścieżek rowerowych. Co ważniejsze - remont czegoś co wymaga remontu czy budowa czegoś od nowa? Albo pytanie bardziej ogóle ale również zasadnicze – czy ważniejsze są potrzeby inwestycyjne czy dotowanie bardzo istotnych spraw dotyczących kultury, oświaty, czyli budżetówki i szeroko pojętych wydatków bieżących. To wszystko pochodzi z jednej puli środków ograniczonych. Dlatego też wszyscy możemy w jakiejś mierze wymieniać coś czego w tym budżecie brakuje, ale musimy też realnie – i taka jest nasza rola – właśnie realnie podchodzić do zasobów finansowych miasta i tego w jakim przedziale czasowym możemy z tych zasobów korzystać. Szanowni Państwo! Padło dzisiaj na tej sali już wiele liczb i wiele wymienionych inwestycji. Ja powtórzę tylko te z nich, których koszt wynosi w budżecie miasta - każdej z nich - ponad jeden milion złotych. To już są te duże inwestycje, bardzo duże. Przebudowa alei Kilińskiego, nowy wiadukt nad torami przy zoo, nowy parking przy zoo, dalszy rozdział kanalizacji ogólnospławnej w centrum miasta, budowa ulicy Parcele, budowa nowego odcinka ulicy Przemysłowej, budowa ulicy Kolejowej, budowa brakujących ścieżek rowerowych w ulicach Grabówka i Korczaka, przebudowa ulicy Tysiąclecia, dokończenie budowy ulicy Borowickiej, przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielcza, budowa ulicy Ośnickiej wraz z infrastrukturą, budowa ulicy Swojskiej na brakującym odcinku, rozbudowa ulicy Maszewskiej, budowa ulicy Stommy, przebudowa ulicy Kredytowej, przebudowa budynków na Starym Mieście – tu w szczególności Sienkiewicza 38, 40, 42, budowa budynku komunalnego przy ulicy Miodowej 49, przebudowa kamienicy przy ulicy Kościuszki 3b, rozbudowa budynku Królewiecka 18, dokończenie przebudowy Miejskiego Przedszkola nr 6, kontynuacja modernizacji internatu przy ulicy Norbertańskiej, stabilizacja kolejnego fragmentu skarpy wiślanej oraz budowa tam placu zabaw przy ulicy Kazimierza Wielkiego, rozpoczęcie zagospodarowania placu Nowy Rynek i na koniec ta najbardziej pokaźna inwestycja w budżecie, czyli rozpoczęcie modernizacji stadionu przy ulicy Łukasiewicza. To są tylko i wyłącznie inwestycje, których każda pozycja będzie kosztowała budżet miasta powyżej milion złotych. To pokazuje, że wbrew temu co mogliśmy usłyszeć w dyskusji, nie jest to paraliż inwestycyjny miasta, a jeżeli ktoś tak to określa to ja życzyłbym sobie co roku takiego paraliżu. Szanowni Państwo! Ale to jeszcze chyba dwie przynajmniej liczby są warte, żebyśmy dzisiaj je wymienili na tej sali, gdyż bardzo dużym wydatkiem oprócz dotacji do inwestycji, do wydatków bieżących oświaty i kultury, czy też zakładów budżetowych, instytucji podległych Urzędowi Miasta Płocka, są przynajmniej dwie pozycje o których należy powiedzieć. Oświetlenie placów i ulic miejskich. Nie wiem, czy Państwo wszyscy macie świadomość ile za to jako miasto płacimy, samych tych publicznych placów, dróg i ulic – 6 milionów, ponad 6 milionów rocznie. Ile będziemy płacić w najbliższych latach tego pewnie dzisiaj nawet Minister Tchórzewski nie wie, gdyż co tydzień słyszymy inne zdanie na ten temat, ale na pewno będziemy płacić więcej i na pewno są to niezbędne wydatki budżetu miasta Płocka, które między innymi zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców. I druga bardzo istotna pozycja wydatków bieżących, corocznych miasta Płocka – dofinansowanie Komunikacji Miejskiej. Płock, jeżeli porównamy sobie wydatki na komunikację miejską miast zbliżonej wielkości, wydaje najwięcej spośród stutysięczników. Dlaczego najwięcej wydajemy? - gdyż mamy naprawdę dobrze rozbudowaną i szeroko rozbudowaną sieć komunikacji miejskiej. Wydajemy na to w roku 2019 ponad 23 miliony złotych. 23 miliony złotych dopłacamy z budżetu miasta do funkcjonującej komunikacji Mmiejskiej. Dlaczego? - dlatego, że to jest element, który – po pierwsze – służy mieszkańcom, a po drugie – daje możliwość zmniejszenia komunikacji indywidualnej, a co za tym idzie poprawę stanu środowiska naturalnego, zwłaszcza że inwestujemy również w autobusy nowej generacji niskoemisyjne. Jeszcze pozwolę się sobie odnieść w kilku zdaniach do zarzutów do budżetu miasta. O jednym powiedziałem, czyli inaczej zdefiniowałem paraliż inwestycyjny niż Pani Radna. Natomiast, jeżeli słyszymy w jednej wypowiedzi, w jednym zdaniu, w jednym ciurku, że z jednej strony za mało wydajemy na inwestycje a z drugiej rośnie nam zadłużenie miasta, to chyba ktoś myśli o perpetuum mobile. Jeżeli będziemy zwiększać wydatki inwestycyjne, a będzie się starać maksymalnie je zwiększać na pewno, niestety będzie się to również wiązało ze wzrostem zadłużenia. Ale też musimy pamiętać, Szanowni Państwo, o tym, że w chwili obecnej w Polsce trwa wyścig samorządów o dofinansowanie unijne. Wyścig, który na pewno będzie trwał przynajmniej do końca siedmiolatki unijnej 2014-2020, której rozliczenie zakończy się, jak wszyscy wiemy, około roku 2022. I w tym okresie wszystkie dobrze zarządzane samorządy w Polsce będą się zadłużać z tego tytułu, gdyż mają możliwość uzyskać dofinansowanie do najważniejszych inwestycji nieraz 30, nieraz 50, nieraz 70 procent. Żaden gospodarz dobry i mądry nie odwróciłby się od tych środków. Ale też nie łudźmy nikogo tym, że te zadania inwestycyjne można pogodzić ze zmniejszaniem zadłużenia. Nie ma takiej możliwości. Padło też tutaj przypomnienie obietnic wyborczych. Ja z billboardów najbardziej zapamiętałem jedną – płockie centrum onkologii współfinansowanie przez PKN Orlen. Mam nadzieję, że kiedyś… (z sali Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Stomatologii.”) Stomatologii również, ale onkologii również, Pani Przewodnicząca. Ja szczególnie na to onkologiczne wsparcie ze strony naszego giganta bym liczył, ale coś – mówiąc szczerze – zaczynam się obawiać, że była to pusta obietnica. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Janie.”
	Pan Jan Wyrębkowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Zabieram głos jako mieszkaniec Płocka a również od trzech tygodni na trzecią kadencję w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa wiceprzewodniczący Komisji ds. współdziałania z uczelniami, organami administracji publicznej i stowarzyszenia naukowo-technicznymi. Przysłuchuję się obradom naszego samorządu od dawna. Patrzę jak tutaj samorząd funkcjonuje. Już zaczynamy w tej chwili ósmą kadencję. I tak tak jak nasi samorządowcy, tak również i ja, chciałbym żeby ten nasz samorząd dobrze funkcjonował, żeby Płock nam się rozwijał. Czy nam Płock się rozwija? Proszę Państwa Płock się tylko zmienia, on się zmienia na lepsze i na grosze. Rozwijać się nie rozwija, bo gdybym chciał być tu wyjątkowo sarkastyczny bym powiedział, że samorządy rozwinęły Płock od 131 tysięcy to 115. A tendencja jest taka, że w 2050 roku Płock ma się rozwinąć do poniżej 90 tysięcy mieszkańców i chyba w tym kierunku dążymy. Płock potrzebuje zupełnie innych działań, innej retoryki. Proszę Państwa, ja przepracowałem w budownictwie dużo i powiem – ten sposób budowania miasta mi zupełnie nie pasuje. My tutaj nie prowadzimy żadnego skoordynowanego działania, nie prowadzimy działań prowadzących do zrealizowania zaplanowanej jakiejkolwiek całości. Wieloletnia Prognoza Finansowa, jak i załącznik nr 2 do tej prognozy, jest to zbiór przypadkowych różnych rozwiązań, które się nie układają w żadną zaplanowaną całość. Miasto do tej pory nie jest zaplanowane, nie mamy zdiagnozowanych głównych problemów, czynników rozwoju, nie mamy zdefiniowanych dobrych celów strategicznych i my do tych celów nie dążymy. 17 maja złożyłem do samorządu województwa mazowieckiego, ja jako Jan Wyrębkowski, a samorząd w zasadzie powinien złożyć taki wniosek, złożyłem wniosek o określenie obszaru miasta i obszaru funkcjonalnego Płocka jako obszaru funkcjonalnego o istotnych znaczeniu dla polityki przestrzennej kraju i o znaczeniu ponadregionalnym. Proszę Państwa, jeżeli ktoś ma dobre rozeznanie w uwarunkowaniach funkcjonowania Płocka to to powinien zauważyć. I nasz plan dla Płocka musi być oparty na ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ja dałem konkretny przykład, że należy tutaj nawiązać do art. 49a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Proszę Państwa, powiem Państwu – ten wniosek mój nie uzyskał poparcia ani samorządu miasta, ani samorządu powiatu. Wszyscy do tego biernie podeszli. Komisja działająca w samorządzie województwa też do tego w końcówce swojego funkcjonowania nie podeszła. 19 grudnia samorząd województwa, sejmik województwa, przyjął uchwałę o zagospodarowaniu przestrzennym województwa mazowieckiego i powiem tak – nie ma tam dobrych rozwiązań ani dla Płocka, ani dla Warszawy, ani dla kraju, bo jesteśmy w centrum kraju i obszar województwa mazowieckiego funkcjonujący ze stolicą Mazowsza powinien być wzorcowo zaplanowany a tym bardziej na tym obszarze powinien być wzorcowo zaplanowany Płock jako miasto funkcjonujące ze strategicznym, bardzo niebezpiecznym kompleksem przemysłowym. Płock ma dwa takie główne, duże ma problemy, ale ma dwa główne problemy. Jeden to jest funkcjonowanie ze strategicznym kompleksem, a drugi to jest przejście przez Płock Wisły. Tutaj, proszę Państwa, widzę że chyba samorządowcy nie zauważyli jakie do problemy wywołuje dla miasta, te dwa główne problemy. Stadion. Proszę Państwa wybudowanie stadionu na 15 tysięcy ludzi wymaga stworzenia miejsc parkingowych na 250 autokarów i 1000 samochodów osobowych. Zróbcie symulację, ściągnijcie, nie wiem, z Płocka i z okolicy tyle autokarów, i tyle samochodów, i zobaczcie co będzie się działo, jeżeli trzeba będzie się gwałtownie ewakuować z tamtego miejsca, jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia jakie było 25 września, kiedy w Płocku była Pani Premier Szydło. Podejrzewam, że byłaby wielka panika z tego stadionu i nie wiem, miasto byłoby strasznie zakorkowane. Miejsce na stadion, proszę Państwa, powinniśmy znaleźć w oddaleniu od Orlenu, gdzieś tam w rejonie Grabówki. Tam są, według moje oceny, dobre miejsca i tam powinniśmy lokalizować. Jeżeli chodzi o Wisłę, przejście to powinniśmy zauważyć, że mamy to nabrzeże zalewane i dziwię się takim działaniom jakie tam zostały podjęte, bo proszę Państwa, w 1982 roku Wisła nie była zamulona a poziom wody był 30 centymetrów ponad barierką. W roku 2010, gdyby nie pęknięcie wałów w Sandomierzu w maju i w Płocku, koło Płocka w Wiączeminie, poziom wody byłby taki sam, czyli zarówno w tych okresach roztopowych, jak i w okresach powodzi letnich, wiosennych, poziom wody może być taki, że nasze molo skryje się pod wodą, skryje się ta osłona przeciwlodowa. To nic nie da. I teraz, proszę Państwa, mój apel jest do Państwa, żebyście nie kontynuowali tych działań, przyjrzycie się temu jak funkcjonuje to nasze nabrzeże, bo ono nie dość, że jest zalewane, to jeszcze Wisła nam podmywa ten prawy brzeg i to nam wszystko spływa. Do kształtowania miasta trzeba podejść kompleksowo do wszystkich uwarunkowań, które to miasto ma. Nie można tworzyć miasta z wycinkowych pomysłów, które nie tworzą zaplanowanej całości. Zrobiono dużo i planuje się dużo zrobić jeszcze. Prezydent mówi, że 240 milionów na inwestycje. Znajdźcie ileś tam milionów na to, że by miasto zaplanować, żeby nawiązać współpracę z samorządami powiatu, województwa i z organami centralnymi, dlatego że jeżeli my właściwie określimy obszar funkcjonalny Płocka jako obszar o znaczeniu ponadregionalnym i o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej kraju to potem kolejny etap to jest nawiązywanie współpracy samorządów z organami centralnymi. Tej współpracy, powiem, nawet pomiędzy samorządami ja tutaj dobrej nie widzę, a już pomiędzy samorządami a organami centralnymi w realizacji zagospodarowania przestrzennego na obszarze funkcjonalnym Płocka to już zupełnie nie widzę. Proszę Państwa, kończąc tutaj tą swoją wypowiedź chciałbym życzyć mieszkańcom Płocka dobrego funkcjonowania samorządu w ósmej kadencji, żebyśmy pozbierali się, żebyśmy przyjęli inną retorykę, inne działania, zaplanowali funkcjonowanie tego miasta. Mamy dużo czasu, pięć lat. Jest możliwość poprawienia jakości funkcjonowania samorządów w ogóle, nie tylko płockiego, ale naszych samorządów wszystkich, bo ta uwaga dotyczy się wszystkich. Ja ze swojej strony w kadencji, która mi teraz tutaj przypadła do 2022 roku, będę podejmował działania w stosunku do wszystkich samorządów, żeby odpowiednie rozwiązania w planowaniu przestrzennym przyjąć. Nie wiem, czy mi się uda. Może będę walczył jak ten Don Kichot, ale będę próbował. Dziękuję.”
	
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo, Panie Janie. Pani Radna Wioletta Kulpa, proszę.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Jeszcze w kontekście autopoprawki chciałabym poprosić o wyjaśnienie, dlaczego zdejmujemy środki finansowe w wysokości milion złotych dla Wisły Spółki Akcyjnej. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan Prezydent Andrzej Nowakowski. Proszę bardzo, Panie Prezydencie.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Pani Radna, tak najkrócej odpowiadając, zdejmujemy bośmy je włożyli do autopoprawki jeszcze na ten rok. Po prostu Wisła już dostanie w grudniu, bo była już ta na poprzedniej sesji taki wniosek i dlatego zdejmujemy z przyszłego roku, bo zostały jak gdyby w tym roku te pieniądze przeniesione na ten rok. Szanowni Państwo! A w kontekście budżetu chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować za wszystkie głosy na tej sali. Głosy zarówno te pozytywne, jak i te bardziej pozytywne. Bo generalnie rzeczywiście to cieszy, że w trakcie tej dyskusji raczej więcej było plusów dodatnich niż plusów ujemnych, nie licząc może uśmiechniętego Pana Jana Wyrębkowskiego. Ja bym nigdy nie odważył się porównać Pana do Don Kichota, Panie Janie, naprawdę. Natomiast ja wsłuchuję się w ten głos i staramy się realizować, wbrew tego co Pan czasami twierdzi, i współpracując z samorządami innymi, i będąc liderem tych samorządów, co zwłaszcza widać w perspektywie pozyskiwania środków unijnych, gdzie Unia Europejska w konkursach narzuca współpracę z samorządami i wiele projektów z RIT-u, aby mogło być w ogóle zgłoszonych do konkursów musiało być realizowanych przy współpracy z innymi samorządami. Szanowni Państwo, natomiast odnosząc się do tych dosyć pozytywnych rzeczywiście uwag w kontekście tegorocznego i przyszłorocznego budżetu na rok 2019. Chciałbym powiedzieć, że tak, dzisiaj rozmawiamy o budżecie 2019 roku ale rozmawiamy myśląc o przyszłości. Ja nie wiem, dlaczego Pani Radna Przewodnicząca Kulpa nie zauważyła tego podczas mojej wypowiedzi, ale jeszcze raz powtórzę. Te działania, które podejmujemy, zwłaszcza te proinwestycyjne, i podejmowaliśmy, związane z budową obwodnicy, związane z remontem dróg na przemysłowym Kostrogaju, związane także z przygotowaniem terenów na przemysłowym Trzepowie pod potrzeby inwestorów, to są bardzo prorozwojowe działania, których celem jest właśnie jak największe w przyszłości pozyskiwanie środków już nie zewnętrznych, nie unijnych, bo te pewnie nie będą dostępne, ale właśnie z podatku od nieruchomości, PIT-u, CIT-u, od przedsiębiorców, którzy na tych terenach będą mieli szansę pojawić się, jeśli tereny inwestycyjne przygotujemy. Tak jak powiedziałem, efektu nie będzie być może w przyszłym roku, czy za dwa lata, ale efekt osiągniemy za 15, 20, kiedy inwestycje tam powstaną, inwestorzy będą płacili podatek od nieruchomości, będą płacili podatek PIT, CIT, przepraszam, a pracownicy podatek PIT. I rzeczywiście to są działania jak najbardziej prorozwojowe, działania świadczące o tym, że myślimy o przyszłości. Myślimy o przyszłości pozyskując środki unijne właśnie na rozwój miasta. Natomiast rzeczywiście każdy budżet będzie realizacją deklaracji i obietnic, które także jako kandydat na prezydenta, jako prezydent składałem mieszkańcom i to widoczne jest również w tym budżecie. Co prawda nie mówiłem o zalewaniu piwnic, domów, ulic, natomiast rzeczywiście też to jest widoczne w budżecie. Może nie dotyczy w tym budżecie na 2019 rok ulicy Granicznej, ale jak najbardziej dotyczy „Wielkiej Płyty”, Tysiąclecia, gdzie rozdział kanalizacji ma właśnie przynieść taki efekt. A to są miliony złotych, na które „Wielka Płyta” czeka już od wielu, wielu lat, a które podjęliśmy działania związane z rozdziałem kanalizacji i które Wodociągi realizują konsekwentnie właśnie od sześciu, siedmiu lat, jak jestem prezydentem, a przygotowany projekt był jeszcze kilka lat wcześniej. Natomiast niestety właśnie dlatego, że brakowało środków, że wówczas jeszcze nie były dostępne środki unijne, był odłożony na półkę, ale w momencie, kiedy Wodociągi pozyskały środki unijne, środki zewnętrzne, grzechem zaniedbania byłoby nieznalezienie tych pieniędzy w budżecie miasta. I dziękuję każdemu radnemu, który rozumiejąc to rzeczywiście podnosi rękę za budżetem każdego roku miasta Płocka, bo tylko w ten sposób będziemy mogli konsekwentnie działając rozwiązywać problemy mieszkańców. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o takie uwagi, które gdzieś tutaj padły, to ja mogę powiedzieć, że termomodernizacja tak, będzie się odbywała. W tej chwili przygotowywany jest już, kończy się właściwie druga, znaczy procedura wyboru partnera do drugiego projektu termomodernizacji. Jestem przekonany, że rozpocznie się ona w 2019 roku. Jeśli chodzi o szpital, o którym Pani Radna wspomniała, to trwa dzisiaj remont interny i są kolejne środki w budżecie na kolejne remonty naszego szpitala, tak ażebyśmy mogli jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i to pomimo tego, że pieniędzy z NFZ niestety nie jest więcej. W przypadku bezpieczeństwa, a więc Pani Radna mówiła o monitoringu, generalnie już w styczniu kończy się przetarg na kolejne dziesięć kamer w Płocku, natomiast jeśli chodzi o przyszłość to za każdym razem, jak Pani Radna pewnie doskonale wie, jest to efektem współpracy z radami mieszkańców osiedli, z mieszkańcami, którzy zgłaszają propozycje. Jest to poddawane analizie, konsultowane z policją i później straż miejska konsekwentnie będzie wdrażać rozwój monitoringu. W przypadku pływali w tej chwili za moment rozpocznie się dialog konkurencyjny. Mamy partnerów z którymi chcemy rzeczywiście tę pływalnię budować. System Roweru Miejskiego – będziemy go rozbudowywać. W budżecie są w tej chwili pieniądze na kolejne stacje tego, ale jego rozwój uzależniony także od budowy kolejnych kilometrów dróg rowerowych. I wiele - zwłaszcza jeśli chodzi o osiedle Borowiczki i Imielnica - będzie zależało od realizacji porozumienia jakie podpisaliśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W Budżecie Miasta Płocka mamy zarezerwowane środki na realizację tej inwestycji po stronie miasta. Natomiast czy znajdą się pieniądze w budżecie Generalnej Dyrekcji o tym decydują parlamentarzyści. Jestem przekonany, że takie środki już w roku 2019, a na pewno w roku 2020 będą, a wówczas będziemy mogli po wybudowaniu drugiej nitki Wyszogrodzkiej bezpiecznie przede wszystkim puścić rowerzystów między osiedle Imielnica, Borowiczki a centrum miasta, Podolszycami przede wszystkim. W przypadku stadionu Wisły Płock oczywiście tutaj także ta deklaracja jest w trakcie realizacji. W tej chwili - są cztery konsorcja - sprawdzamy oferty. Za moment poprosimy o złożenie ostatecznych ofert i poznamy kwoty za które oferenci będą chcieli nasz stadion wybudować. Tak mogę właściwie odnosić się do każdego punktu, o którym Pani Radna wspomniała, a który będzie realizowany nie tylko w roku 2019, dzięki budżetowi, który w tym momencie uchwalamy, ale także – jestem przekonany – w roku 2020 i 2021, 2022, do 2023 roku. Pani Radna mówi, że, mówiła, że generalnie wolnych środków na inwestycje w roku 2020 jest sto kilkadziesiąt tysięcy. Tak, na dzisiaj tak, w WPF. Realnie patrząc tak. Natomiast szkoda, że Pani Radna nie powiedziała, że jest tym samym zarezerwowanych 133 miliony już rzeczywiście na konkretne inwestycje właśnie w roku 2020. Natomiast czy będzie ich 150, czy będzie ich 170… (niezrozumiały głos z sali) Ale każda wprowadzona, bym tak powiedział, praktycznie co miesiąc przy zmianach WPF inwestycja tylko w jednym miesiącu będzie nowa, natomiast w kolejnym będzie już tylko kontynuowana. Więc, Pani Radna, to są rzeczywiście… Część z nich jest nowych inwestycje, które będziemy wprowadzać, część będzie kontynuowanych. Będziemy dzielić rzeczywiście w marcu, kwietniu nadwyżkę budżetową. Trudno powiedzieć dzisiaj, czy ona będzie 20 milionów, 30 milionów złotych, ale wówczas – tak jak Pani Radna zauważyła – spotkałem się, i teraz, ze wszystkimi klubami, radnymi, spotkam się i w perspektywie kolejnych tygodni i będziemy rozmawiać na jakie inwestycje, te nowe również, możemy te środki po prostu przeznaczyć. I tak jak Pani Radna wymieniła, tak samo Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, Klub Radnych PSL - Porozumienie Społeczne ma swoje pomysły, propozycje, które chce, aby były realizowane dla dobra mieszkańców Płocka. Jako prezydent razem z moimi zastępcami, zwłaszcza z Wiceprezydentem Terebusem, rozmawiamy o możliwości realizacji tych inwestycji, przygotowaniu i gotowości do rzeczywiście poprawy jakości życia mieszkańców w Płocku. Skarbnik pilnuje, żeby na to wszystko wystarczyło pieniędzy, razem ze swoim zespołem. Szanowni Państwo, więc ja chciałem powiedzieć, że dziękuję, bo właściwie w każdym, nawet w głosie Pani Przewodniczącej, dostrzegłem te pozytywne elementy, które bardzo rzeczywiście cieszą, bo Płock dalej będzie się dynamicznie rozwijał wykorzystując szanse, które rzeczywiście dzisiaj ma pozyskując środki unijne, środki zewnętrzne, dokładając środków własnych, tym samym w jakimś stopniu także zadłużając miasto. Ale Pani Radna znowu skoro Pani odnosiła się do pewnych cyfr troszeczkę nimi żonglując, manipulując może nie, ale żonglując, ja powiem tak – w ciągu ostatnich ośmiu lat zadłużenie miasta wzrosło, co łatwo sprawdzić, bo są to tylko cyfry, Skarbnik to potwierdzi, o 204 miliony. W przypadku poprzednich ośmiu lat, o których Pani Radna też mówiła, ja się do tego nie odnosiłem, ale mogę się odnieść, to zadłużenie wzrosło o 224 miliony i to są już fakty. Tu już nie ma prognoz, planów. To są fakty. Osiem lat mojego poprzednika z PiS-u 224 miliony zadłużenia, osiem lat moich to są 204, mniej niż wcześniej. Ale powiem więcej – gdybym, bym tak powiedział, chciał trochę bardziej kreatywnym być to bym powiedział, że zadłużenie za czasów mojego poprzednika wzrosło o 360 procent a za moich czasów tylko o 60, co oczywiście byłoby nadużyciem pewnym, ale cyfry nie kłamią. To jest 220… 224 do 204. Tak po prostu jest. Ale ja tu bardziej chciałbym się wpisać w ten głos Pana Przewodniczącego Jaroszewskiego. Kiedy rzeczywiście to są środki na inwestycje, a tak było i wówczas, i tak jest teraz, jest to po prostu uzasadnione, i jako radni dzięki temu możemy rozwijać miasto wykorzystując. Większym problemem byłoby to, gdyby jak w przypadku – a są takie miasta w Polsce – po prostu i ratingi, i banki odmawiały tego rodzaju możliwości rozwoju miasta po prostu uznając, że nie chcą pożyczać, nie chcą kupować obligacji, czy wydawać obligacji miejskich. Dzisiaj możemy z tej formy po prostu korzystać i jestem przekonany, że robimy to w sposób przede wszystkim odpowiedzialny, rozsądny, z troską nie tylko o tu i teraz, ale także o przyszłość miasta, przyszłość miasta i dobro mieszkańców Płocka. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. I Pani Przewodnicząca Małgorzata Struzik, zapewne na koniec dyskusji.”
	Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Nie miałam w zamiarze zabrać głos, ponieważ w moim imieniu głos zabrał Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, ale muszę się odnieść jednak do wypowiedzi Pana Jana Wyrębkowskiego. I serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi, że zdementował fakt budowy ulicy Wyszogrodzkiej, prawda, że to nie nasza wina, że nie możemy tego zrealizować, tylko administracji rządowej, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Tak że proszę o nieprzekłamywanie pewnych sytuacji, które dzieją się w rzeczywistości. Panie Janie, dałam, udzieliłam Panu głosu, bo myślałam, że będzie Pan realizował jakieś nowe przedsięwzięcia, ale mówi Pan o tym dosłownie te same słowa, bo mam przyjemność być tutaj cztery lata, te same słowa powiela Pan przez cztery lata. Więc co to znaczy. Był Pan również jakby obserwatorem a jednocześnie administratorem pewnych danych, które przekazywał Pan do projektu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Muszę troszeczkę się do tego odnieść. Ponieważ był Pan również na konferencji organizowanej przez samorząd województwa mazowieckiego i te dane, które Pan dzisiaj powiedział, czyli te sformułowania, są takie same jak dzisiaj Pan tu powiedział. Wówczas dyrektor biura zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, bo to jest kobieta, odpowiedziała Panu na wszystkie pytania i nie rozumiem dlaczego ciągle Pan … przepraszam, się zdenerwowałam, ciągle Pan te slogany powiela. To jest po prostu nieuprawnione, żeby po prostu społeczeństwu miasta Płocka mówić o rzeczach o których Pan nie ma zielonego pojęcia, sugerując, że jest Pan budowlańcem. Więc proszę tutaj troszeczkę zmienić swoje stanowisko i nie relacjonować pewnych sytuacji ciągle w kółko to samo powielając, te same dane, bo jest to troszeczkę nieuprawnione. Więc tylko tak chciałam się odnieść do tego, ponieważ był Pan na konferencji, był Pan na sejmiku, więc ja nie rozumiem, dlaczego Pan w ciągu… Przepraszam. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o współpracę administracji samorządowej - bo ja również pracuję w administracji samorządowej - z administracją rządową. Tutaj jedyny in plus, który Pan stwierdził, to faktycznie ta współpraca nie układa się bardzo dobrze, z nadzieją, że w przyszłości będziemy mogli realizować wspólne działania. Więc proszę nie powtarzać tych sloganów w kółko przez cztery lata i rozpoczął Pan następną kadencję od tych samych sformułowań, które są nieuprawnione w stosunku do samorządu województwa mazowieckiego i samorządu miasta Płocka. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Panie Janie, zapraszamy Pana na komisje merytoryczne. (niezrozumiały głos z sali) Tam jest chyba najlepszy moment, żebyśmy szerzej o konkretach dyskutowali. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt siódmy: projekt uchwały na druku nr 42 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Czy ktoś z Państwa Radnych? Pani Przewodnicząca Daria Domosławska, proszę bardzo.”
	Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panowie Prezydenci! Państwo Radni! Szanowni Mieszkańcy! Pozwoliłam sobie zabrać głos w tym temacie, gdyż przyjmujemy ten program co roku i praktycznie nie ma dyskusji na jego temat. Zakres tematyki programu jaką obejmuje program jest bardzo zróżnicowany, co wymaga zaangażowania wielu, wielu środowisk, przez co program jest bardzo interdyscyplinarny i trudny do realizacji. Program zakłada kontynuację przedsięwzięć podejmowanych przez wiele lat - tak również stało się w przypadku na rok 2019 - a sposoby realizacji programu wynikają z możliwości prowadzenia określonych form pracy. Program oparty jest również na rekomendowanych metodach. Tutaj nie mogą się pojawić takie działania, które nie są sprawdzone. Program zakłada działania w następujących obszarach: jest to pomoc dla osób z problemami alkoholowymi, problemami przemocy w rodzinie, drugi obszar to pomoc udzielana dzieciom oraz młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi a także działania profilaktyczne. Program obejmuje siedem zadań o których zostaliśmy poinformowani w szczegółowym materiale, natomiast bardzo cieszy fakt, że wszystkie zadania postawione w ramach programu są ewaluowane poprzez wskaźniki monitoringu, co daje możliwość kontroli jakie pozytywne efekty przynosi. Szanowni Państwo, w tym momencie pozwolę sobie podziękować całemu zespołowi, który opracował program, a w skład zespołu wchodzą przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka, przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, przedstawiciele Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia i Profilaktyki reprezentujący Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd w Płocku. Z pełną odpowiedzialnością jako przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej stwierdzam, że realizacja i przyjęcie tego programu przyczyni się do wprowadzenia kompleksowych działań w środowisku lokalnym w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dziękuję jeszcze raz za opracowanie tego programu i zwracam się do Państwa Radnych z prośbą o przyjęcie programu. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo Pani Przewodniczącej. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji nad tym punktem. Przechodzimy do kolejnego punktu.(...)”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt 16, projekt uchwały na druku nr 51 w sprawie ogłoszenia roku 2019 rokiem Polskiego Czerwonego Krzyża. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby tutaj zabrać głos? Nie widzę. Natomiast chciałbym Państwa poinformować, iż wpłynął do prezydium wniosek o wyrażenie zgody na zabranie głosu w tym punkcie przedstawiciela Oddziału Rejonowego PCK w Płocku, przez Panią Prezes Ewę Domosławską. Chciałbym poddać pod głosowanie udzielenie głosu Pani Prezes. Mamy pulpity gotowe do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie udzieliliśmy głosu Pani Prezes. (wynik głosowania: 18 - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących) Zapraszamy do mównicy przedstawiciela Oddziału Rejonowego PCK w Płocku.”
	prezentacja filmu
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Prosimy bardzo Panią Prezes.”
	Pani Ewa Domosławska Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Płocku powiedziała: „Panowie Prezydenci! Państwo Przewodniczący! Szanowni Radni! Drodzy Mieszkańcy! Nazywam się Ewa Domosławska. Jestem społecznym prezesem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Ten krótki trzyminutowy film wprowadził nas w taki obszar, który zaplanowałam, żeby przybliżyć Państwu jak daleko sięgają korzenie czerwonokrzyskie. Jednocześnie chciałam podkreślić, że w naszym mieście już kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości, bo to był warunek, żeby powstało stowarzyszenie, powstaje Czerwony Krzyż, oddział naszego miasta. Ja bardzo proszę o… W tym czasie będę dalej referowała. Mamy mnóstwo źródeł odnośnie tych najdalszych historycznych sytuacji, między innymi nasz „Kurjer Płocki” bardzo dużo pisał na temat tejże organizacji. 8 marca 1919 powołujemy tymczasowy Zarząd Oddziału Rejonowego, w którym to prezesem, a w zasadzie przewodniczącym jest ksiądz prałat Lasocki. Ja pozwolę sobie odczytać z naszego dokumentu płockiego, który Państwo również otrzymali przy okazji świąt naszego miasta, wydanie specjalne, w którym to: we wtorek dnia 25 marca odbędzie się sprzedaż uliczna znaczka na rzecz nowo powstającego w grodzie naszym Czerwonego Krzyża. O gwałtownym i doniosłym znaczeniu w obecnej chwili wojennej tej instytucji każdy z nas wie doskonale, dlatego tymczasowy Komitet Czerwonego Krzyża w Płocku jest pewien, że zawsze chętni i szczodrzy płocczanie nie odmówią swej ofiarności i serdecznego zainteresowania. Kupujemy więc wszyscy znaczek Czerwonego Krzyża, zapisujemy się na członków tej tak pożytecznej instytucji. W imieniu Tymczasowego Komitetu Czerwonego Krzyża podpisał Przewodniczący ksiądz prałat Lasocki, sekretarz Mączewski. Opublikował „Kurjer Płocki”, wtorek dnia 25 marca 1919 roku. Jestem dumna, że to przeczytałam, bo historia sięga naprawdę bardzo głęboko. Mamy również dokument na to, że został nasz oddział rejonowy odznaczony Krzyżem za Męstwo i Odwagę. W tym czasie, chcę Państwu powiedzieć, że również Liceum Jagiełły zostało odznaczone i jest to odznaczenie 206 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej i Obrony Płocka. Odbierała je wyznaczona przez Pana Borszewskiego, a był to pierwszy działacz czerwonokrzyski, doktorowa Beczkowiczowa, która potem w historii przewija się wielokrotnie jako działaczka samarytanka. Współpraca z innymi pracującymi w mieście organizacjami była dość ścisła. Chcę Państwu jeszcze przywołać taki moment, gdzie Marcelina Rościszewska w swoim liceum, gimnazjum żeńskim, również zakłada Koło PCK. Jest to wtedy o innej nazwie, tak, Towarzystwo Czerwonokrzyskie, ale to jest potem ta nasza organizacja Polskiego Czerwonego Krzyża. W przededniu drugiej wojny światowej otrzymuje Płock piękny samochód sanitarny. Samochód, który został sprowadzony z Ameryki przez Prezesa Zarządu Głównego, który to potem, niestety wojna mu nie pozwoliła powrócić do kraju, pozostał na uchodźstwie i tam był Prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża na uchodźstwie. To był nasz pierwszy płocki samochód. To nie była jeszcze karetka pogotowia, ale był to samochód sanitarny do naszych działań czerwonokrzyskich. Niedługo, bo za dziesięć lat, w przededniu drugiej wojny światowej, końcówka, tak, wojny światowej, zakładamy stację sanitarną pogotowia ratunkowego. Mamy na to dokument, który jest wpięty w nasze akta. I teraz, proszę Państwa, świadczymy o wielkim uznaniu usługi działalności ratowniczej. W czasie stanu wojennego jesteśmy jedyną organizacją, która to mogła wizytować i odwiedzać internowanych. Jest również na to dokument, który pielęgnujemy, bo to jest również historia. Czerwony Krzyż udzielał pomocy i wsparcia materialnego również rodzinom osób internowanych. Jak to przebiega w tej chwili. Wiemy o tym, że Czerwony Krzyż dostosowuje się do sytuacji w kraju, tak. Jaka jest sytuacja tak działamy. I teraz mamy tak. Świadczymy pomoc socjalną rodzinom w trudnych życiowych sytuacjach. Klęski żywiołowe, przywołane już tutaj powodzie, 1982 rok, 1987, 2010. Braliśmy udział – czy to prezes, czy to członek, czy to wolontariusz – wszyscy braliśmy udział w pomocy poszkodowanym powodzianom. To były dary. To były lodówki. To była pościel. To było wszystko, co było potrzebne mieszkańcom zalanych terenów. Następna nasza działalność. Dobrze, będę dalej mówiła. To są usługi opiekuńcze w domu osób potrzebujących wsparcia. Nasze Panie nazwane kiedyś siostrami PCK, teraz opiekunkami, działają w domach osób potrzebujących pomocy. Oczywiście są kwalifikowane te osoby do pomocy, my świadczymy tylko usługi, tak. Pomoc materialna i rzeczowa osobom bezdomnym. Ja mówię a za chwileczkę się pokaże obraz. Krwiodawstwo. Oprócz stacjonarnego punktu mamy… To jest bezdomność, tak, pomoc materialna… Mamy swój magazyn i wydawnictwo. Wcześniej o jedno poprosiłabym. Krwiodawstwo. I teraz, tak. Krwiodawstwo to jest ta piękna kropelka krwi. Robimy również takie akcje jak „Wyprawka dla żaka”, „Czerwonokrzyska gwiazdka”, „Zamieniamy głodne dzieciństwo na godne dzieciństwo”, to jest nasza kampania, „Gorączka złota”, robimy mistrzostwa pierwszej pomocy i olimpiadę promującą zdrowy styl życia na potrzeby, powiadam, kraju obecne. Prowadzimy - to teraz powinno być krwiodawstwo - punkty mobilne i stacjonarne. Stacjonarny mamy na szpitalu wojewódzkim, natomiast mobilne macie Państwo tutaj wykazane. Pierwszy był z Zarządu Głównego ambulans, drugi był już nasz dzięki Urzędowi Miasta Płocka, trzeci był nasz i teraz korzystamy z Centrum Krwiodawstwa w Warszawie. Prowadzimy kursy, szkolenia, pokazy. Nas jest widać w mieście. Jesteśmy otwarci dla mieszkańców. Prowadzimy dwie świetlice. To są świetlica Pszczółki i Promyczek. Jedna jest w Płocku, druga jest w Borowiczkach. Prowadzimy Dom Dzienny Senior Plus w Małej Wsi. Wielokrotnie otrzymywaliśmy tytuł „Godni Naśladowania”. W 2017 roku otrzymaliśmy tytuł „Godni Naśladowania” dziesięciolecia. Proszę o ostatni slajd, tak. Zwrócę Państwa uwagę na to logo, które będzie towarzyszyło przez cały rok 2019. To są kwadraciki, które obrazują stulecie. Jest ich sto. Ja przeliczyłam, na pewno jest ich sto. Jednocześnie podjęliśmy taką uchwałę, że w stuleciu robimy sto różnych działań, takich które będą świadczyły o święcie tego jubilata, czyli stulatka, tak. Chciałam podziękować Panom Prezydentom za przygotowanie uchwały. A zwracam się do Państwa Radnych w imieniu Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża o przychylenie się, tak, do podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2019 rokiem Polskiego Czerwonego Krzyża. Już dziś zapraszam Państwa na nasze stulecie. Tych naszych działań będzie bardzo dużo. Będzie się naprawdę dużo działo w naszym mieście. Jako dostojny jubilat zasługuje na godny jubileusz. Ja dziękuję bardzo i polecam pamięci i uwadze naszą organizację. Dziękuję.”
	(prezentacja stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu)
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo Pani Prezes i chcielibyśmy na Pani ręce złożyć podziękowania za aktywną społeczną pracę wszystkim członkom Polskiego Czerwonego Krzyża. Dziękujemy bardzo. Pan Radny Marek Krysztofiak, proszę bardzo.”
	Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Ja bym się chciał zapytać, czy były podejmowane działania, próby, by Sejm uchwalił przyszły rok rokiem Polskiego Czerwonego Krzyża, bo my rozumiem tutaj nie możemy uchwalić Polski Czerwony Krzyż, tylko rozumiem lokalnie tylko uroczystości. Czy były jakieś wnioski składane do parlamentu w tej sprawie? Czy mogłaby mi Pani odpowiedzieć?”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo, Pani Prezes.”
	Pani Ewa Domosławska Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Płocku powiedziała: „Tak, uczynił to Zarząd Główny. Oprócz tego w Sejmie będzie piękna wystawa, taka której my tutaj na miejscu nie jesteś my w stanie ściągnąć, chociaż podejmiemy rozmowy, żeby u nas w Płocku również była. My planujemy swoją wystawę lokalną z naszej działalności. Tak że tak, rok 2019 będzie ogłoszony w Polsce rokiem Czerwonego Krzyża.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.(...)”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Kolejny punkt, a właściwie blok punktów od 19 do 24, czyli druki od 29 – 29, 30, 31, 32, 33, 36, projekty uchwał dotyczące wyboru wiceprzewodniczących sześciu komisji. Wniosek formalny Pana Radnego Jerzego Seweryniaka, proszę bardzo. (z sali Pan Jerzy Seweryniak powiedział: „Ja nie, nie, nie, przepraszam, nie.”) Niechcący się wcisnęło. Dobrze. Proszę uważać, bo niechcący zdarza nam się nieraz, że przypadkowo uruchamiamy pewien przycisk. Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę bardzo.”
	Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Ja taką króciutką informację. Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwość! W imieniu członków Klubu Koalicji Obywatelskiej Platforma.Nowoczesna oraz oczywiście w imieniu radnych Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Społeczne ponawiamy propozycję wspólnej pracy na rzecz miasta Płocka i stanowiska wiceprzewodniczących w następujących komisjach Rady Miasta Płocka: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta oraz w doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka. Jesteśmy przekonani, że wspólna praca na rzecz miasta i czynne uczestnictwo Państwa w pracach komisji stałych i doraźnych miasta Płocka przyczynią się do lepszego funkcjonowania naszego miasta i będą wspierać działania prezydenta, jego zastępców w wykonywaniu zadań. Ponownie deklarujemy naszą chęć do poparcia Państwa kandydatur na wymienionych przez nas stanowiskach. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Teraz Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę.”
	Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Szanowni Państwo Radni! Pani Przewodnicząca! Zgłosiła Pani się z apelem do nas jako do radnych. Ja również w takim razie ponowię tą propozycję, którą składaliśmy na pierwszej sesji, czy też przed pierwszą sesją. Rozmawialiśmy również w trakcie obrad drugiej sesji. Prosimy w związku z tym o to, żeby usiąść do stołu i rozmawiać o całokształcie funkcjonowania Rady Miasta Płocka na okres pięcioletni a nie tylko o funkcjach wiceprzewodniczących. Jeszcze raz podkreślam – tu nie chodzi o funkcje. Tu nie chodzi o to, czy my będziemy obejmować funkcje wiceprzewodniczących, czy przewodniczących, tylko chodzi o dobry obyczaj, zwyczaj w płockim samorządzie, który – podkreślam – został niestety naruszony. W prezydium został wykluczony przedstawiciel największego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, który został zgłoszony przez nas podczas obrad pierwszej sesji Pan Przewodniczący Tomasz Korga. Podobnie było z komisjami merytorycznymi. Państwo sami zaproponowaliście funkcje i to zresztą zakomunikowaliście nam na spotkaniu bardzo krótkim, bo byliśmy na nim wspólnie z Wiceprzewodniczącym Panem Radnym Markiem Krysztofiakiem. Bardzo szybko nam to zakomunikowaliście, że wszystkie funkcje przewodniczących obejmujecie w ramach koalicji Platformy i PSL. W związku z tym, jeśli chcemy nadal dobrze współpracować w tym samorządzie, to usiądźmy do rozmów i rozmawiajmy o całokształcie funkcjonowania Rady Miasta Płocka a nie tylko o tym co Pani w tej chwili zaproponowała. Natomiast nic nie przeszkadza, że będziemy dalej działać. Nawet jak nie będziemy obejmować tych funkcji wiceprzewodniczących będziemy nadal z całą determinacją pracować dla dobra tego miasta, jego mieszkańców, będziemy wkładać wszelkie siły i swój wysiłek w to, żeby kształtować jak najlepiej funkcjonowanie płockiego samorządu. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Ja może jeszcze dopytam. Rozumiem Pani Przewodnicząca, że nie zgłaszacie Państwo na tej sesji kandydatury na wiceprzewodniczących. Tak, Pani Przewodnicząca mi potwierdza, że Państwo jako klub nie zgłoszą. W takim razie, Szanowni Państwo, ja stawiam wniosek formalny raz jeszcze o zdjęcie z porządku obrad tych sześciu punktów. Może do kolejnej sesji jeszcze coś się zmieni. Natomiast bez wątpienia brak wiceprzewodniczących komisji może utrudnić na pewnym etapie funkcjonowanie tych komisji. Czyli postawiłem wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktów: 19, 20, 21, 22, 23, 24. Czy ktoś z Państwa Radnych jest przeciwko temu, żebyśmy en bloc zagłosowali za tymi sześcioma punktami, zdjęcie ich z porządku obrad? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie zdjęcie jednym głosowaniem tych sześciu punktów z porządku obrad. Prosimy o pulpity do głosowania. To będzie wniosek formalny - tak proszę zatytułować ten druczek. Za chwilkę pojawią się ikonki do głosowania, Szanowni Państwo. Mamy możliwość zagłosowania, proszę bardzo. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie zdjęliśmy z porządku obrad przy 11 głosach wstrzymujących… przy 11 osobach nie biorących udziału w głosowaniu zdjęliśmy z porządku obrad punkty od 19 do 24. (wynik głosowania: 14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących).”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 25, druk nr 52, projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów miasta Płocka do Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu. Tutaj musimy, Szanowni Państwo, wybrać dwóch delegatów, dwóch przedstawicieli miasta Płocka. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę.”
	Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Zgłaszam kandydaturę Pana Przewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana Artura Jaroszewskiego. Myślę, że będzie to godna osoba do reprezentowania naszego miasta w tej organizacji.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Oświadczam, że wyrażam zgodę. Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę bardzo.”
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Zgłaszam kandydaturę kolegi Radnego Lecha Latarskiego, który od wielu lat, nie wiem czy wielu kadencji, ale od wielu lat pełni tę zaszczytną funkcję. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pan Przewodniczący wyraża zgodę?”
	Pan Radny Lech Latarski wyraził zgodę na kandydowanie.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę. Zatem, Szanowni Państwo, do projektu uchwały wpisane będą dwie kandydatury przed chwileczką przez Państwa zgłoszone.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 26 – projekt uchwały na druku nr 53 w sprawie wytypowania sześciu przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Proszę Państwa Radnych o zgłaszanie sześciu, przynajmniej sześciu kandydatur w Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Pan Radny Marek Krysztofiak, proszę.”
	Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Chciałbym zgłosić koleżankę Wiolettę Kulpę i kolegę Leszka Brzeskiego.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Państwo Radni wyrażają zgodę?”
	Pani Radna Wioletta Kulpa wyraziła zgodę na kandydowanie.
	Pan Radny Leszek Brzeski wyraził zgodę na kandydowanie.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę.”
	
	Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Chciałabym zgłosić kandydaturę Pani Darii Domosławskiej i Pana Mariusza Pogonowskiego. Czy Państwo Radni wyrażają zgodę?”
	Pani Radna Daria Domosławska wyraziła zgodę na kandydowanie.
	Pan Radny Mariusz Pogonowski wyraził zgodę na kandydowanie.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Tomasz Kominek.”
	Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Pragnę zgłosić kandydaturę koleżanki Wiceprzewodniczącej Małgorzaty Struzik oraz kandydaturę koleżanki Przewodniczącej Anny Derlukiewicz.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Państwo Radni wyrażają zgodę?”
	Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka wyraziła zgodę na kandydowanie.
	Pani Radna Anna Derlukiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie.
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Ja tylko jeszcze zapiszę nazwiska. I bardzo proszę Państwa z Komisji Uchwał i Wniosków, żebyście też notowali te nazwiska, gdyby nam umknęły później. Dobrze, mamy sześć nazwisk. Nie widzę więcej zgłoszeń, zatem do projektu uchwały będą wpisane nazwiska zaproponowane przed chwileczką przez Państwa Radnych.(...)”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „I kolejny, ostatni punkt, który wprowadziliśmy do porządku obrad dzisiaj. Jeszcze tylko precyzyjnie odczytam tytuł – druk nr 62, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Czy tutaj są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia ze strony kogokolwiek? (niezrozumiały głos z sali) Pan Przewodniczący Tomasz Maliszewski prosi o kilka słów wprowadzenia. Kto będzie nam w stanie udzielić odpowiedzi? Nie widzę zgłoszenia. Proszę o przyciśnięcie. Pan Skarbnik, proszę bardzo.”
	Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Dobrze, więc w skrócie, jeśli chodzi o tę jakby propozycję bonifikaty. Jeśli chodzi o miasto Płock to dochody roczne z wieczystego użytkowania wynoszą około miliona złotych, z tego, jeśli chodzi o nieruchomości mieszkalne około 300 tysięcy. Z tych 300 tysięcy 200 tysięcy to są dochody ze spółdzielni mieszkaniowych i około 100 tysięcy są to od osób prywatnych, indywidualnych. I jeśli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe to trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że jeśli chodzi o spółdzielnie to już ustawa mówiąca o 99-procentowej bonifikacie istnieje od wielu lat i ta nowa ustawa jakby tej ustawy nie zmieniła. Więc w tym przypadku mówimy o około 140, maksymalnie do 150 tysięcy wpływów rocznych, jeśli chodzi o te pieniądze, które wpływają z użytkowania wieczystego, które obejmuje ta nowa ustawa. Nowa ustawa jakby mówi o tym, że Skarb Państwa na dzień dzisiejszy wprowadził bonifikatę 60-procentową w pierwszym roku, 50 w drugim i tak dalej, w związku z tym przy naszych jakby wyliczeniach to te 150, powiedzmy, na okrągło, bo to nie będzie całe 150, ale przy 150 tysiącach to przy bonifikacie 60-procentowej wpływ do miasta, do budżetu miasta byłby około 1.100.000 złotych. W przypadku tej propozycji, którą mamy, czyli 95 procent, ten wpływ to jest 150 tysięcy, czyli tak naprawdę mówimy o tym, że idąc w kierunku tego co w tej chwili się dzieje głośno na rynku polskim, czyli mówimy o Warszawie, Gdańsku, czy innych miastach, proponujemy te 95 procent. I dlaczego 95 a nie 80 albo 97, cokolwiek innego? Ponieważ chcemy uniknąć problemów takich trochę nazwijmy to biurokratycznych. Wynika to z faktu, że zanim do wszystkich osób tego typu informacje dojdą, może być tak, że część z tych osób już zapłaci opłatę roczną i te pięć procent to jest właśnie te… 95 procent bonifikaty, czyli opłata tych pięciu procent to jest właśnie opłata roczna. Czyli, jeżeli jakieś osoby wpłacą w styczniu, lutym te pieniądze zanim dostaną informację o bonifikatach, to w tym momencie w zasadzie będą potem, po otrzymaniu listu od nas, stają się właścicielami gruntu i kończy się jakby ich… kończą się ich płatności. Stąd jakby jest to 95 procent a nie jakakolwiek inna kwota. To tak w skrócie.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo za szczegółowe wyjaśnienie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję. Zatem, Szanowni Państwo, dobrnęliśmy do końca etapu pierwszego. Ponieważ mamy dobry czas proponuję od razu przystąpić do etapu drugiego, czyli głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. Wniosków - o ile zauważyłem - nie było, zatem przystępujemy do głosowania nad projektami uchwał. Tak jak zawsze, jeśli Państwo pozwolicie, będę odczytywał tylko punkt i numer druku. Proszę przygotować się do głosowania.(...)”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrnęliśmy do końca punktu czwartego. Teraz punkt piąty: sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami Rady Miasta Płocka. Prosimy bardzo, Panie Prezydencie.”
	Ad pkt 5
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami za okres od 12.12.2018 roku do 28.12.2018 roku.
	Poinformował, że:
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję Państwu Radnym za przyjęcie tegorocznego budżetu. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo, Panie Prezydencie. Czy są jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do sprawozdania? Nie widzę. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt szósty: sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami Rady Miasta Płocka.”
	Ad pkt 6
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Państwu Przewodniczącym za aktywną pracę i pomoc. Czy jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do tych sprawozdań? Nie widzę. Dziękuję.”
	Ad pkt 7
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt siódmy: interpelacje i zapytania radnych. Pani Przewodnicząca Daria Domosławska, proszę.”
	Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Korzystając z okazji ostatniego czasu, który pozwolił mi na kontakt z mieszkańcami, przyjęłam od nich kilka próśb, co zaowocowało stworzeniem interpelacji. Ponieważ wiem, że trwa transmisja sesji rady miasta już dzisiaj chciałam poinformować mieszkańców za tym pośrednictwem, żeby śledzili Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, ponieważ w dniu dzisiejszym składam interpelacje dotyczące następujących spraw. Pierwsza to dokonanie oceny stanu taboru samochodowego Straży Miejskiej oraz podjęcie stosownych działań w tej sprawie, remontu ciągów pieszych na terenie Szpitala Świętej Trójcy. Trzecia to naprawa nawierzchni na miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed Szpitalem Świętej Trójcy, a dokładnie przed poradnią urazowo-ortopedyczną. Kolejna sprawa to ponowna ocena i ewentualne uruchomienie sekundników na skrzyżowaniach płockich ulic. Kolejna – uwzględnienie większej ilości roślin iglastych odpornych na zanieczyszczenia powietrza podczas planowania nasadzeń na terenie miasta Płocka. Kolejna sprawa to umieszczenie tablicy pamiątkowej lub rzeźby poświęconej Edwardowi Flatau w Pałacu Ślubów. Kilka tygodni temu odbyła się konferencja zorganizowana przez Okręgową Izbę Lekarską z okazji 150. rocznicy urodzin tego znakomitego neurologa. Kolejna sprawa to prośba o poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w pobliżu Miejskiego Przedszkola nr 19. Kolejna – naprawa chodnika przy Miejskim Przedszkolu nr 19. Jeszcze jeden problem to prośba o zamontowanie poręczy na schodach prowadzących do kompleksu handlowo-usługowego na „Dołku”. Niestety mimo przełamania niektórych barier architektonicznych nowo wyremontowany „Dołek” posiada jeszcze miejsca gdzie ciężko jest dotrzeć osobom starszym i niepełnosprawnym. I jeszcze jeden drobiazg – prośba od Panów taksówkarzy i Straży Miejskiej o prawidłowe oznakowanie postoju taksówek przed szpitalem wojewódzkim. Jeszcze raz zachęcam do śledzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Pan Radny Adam Modliborski.”
	Pan Radny Adam Modliborski powiedział: „Panie Prezydencie, mam jedno pytanie. W ubiegłej kadencji pisałem interpelację odnośnie zamontowania progów zwalniających na ulicy Górnej. Chodzi mi o ten nowy odcinek ulicy Górnej, który ostatnio został oddany do użytku. W pobliżu tego odcinka mieszka bardzo dużo rodzin z dziećmi. Na dodatek w ostatnim czasie powstał nowy sklep w pobliżu tej drogi i ten ruch jeszcze bardziej się teraz wzmożył. W odpowiedzi na interpelację uzyskałem, że sprawa jest znana. Chciałbym się dopytać, kiedy będzie możliwość zamontowania tych progów i dlaczego jeszcze nie udało się tego zrobić. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń Państwa Radnych w punkcie interpelacje i zapytania radnych, zatem przechodzimy do punktu ósmego: odpowiedzi na interpelacje. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski, proszę bardzo.”
	Ad pkt 8
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Dziękuję za wszystkie te uwagi i interpelacje. Oczywiście odpowiemy na piśmie. W przypadku, zacznę może od progów zwalniających w ulicy Górnej, temat rzeczywiście jest znany i po zrobieniu projektu, nowego projektu organizacji ruchu, który będzie uwzględniał właśnie te progi albo naniesieniu przynajmniej tych progów na projekt, będzie możliwa ich realizacja. Sądzę, że to będzie wiosną. W przypadku uwag i interpelacji Pani Radnej Domosławskiej tutaj, rzecz jasna, to są głównie może drobne ale rzeczywiście ważne kwestie i będziemy starali się je realizować na bieżąco przy współpracy chociażby z miejską spółką, czyli szpitalem miejskim. Natomiast muszę odpowiedzieć w kontekście tablicy upamiętniającej rzeczywiście małą znaną, aczkolwiek zasłużoną postać Edwarda Flatau. Planujemy rzeczywiście taką tablicę, ale sądzę, że będzie to możliwe dopiero po wykonaniu remontu Pałacu Ślubów i wtedy na pewno taka tablica powinna zawisnąć, by upamiętnić tego wyjątkowego człowieka, który jako jeden z pierwszych w ogóle zajął się problemem migreny. Dziękuję.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie.”
	Ad pkt 9
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu. Punkt dziewiąty: sprawy różne. Tu zapewne na początku będzie sprawozdanie Pana Prezydenta z aportów. Proszę bardzo.”
	Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Dokładnie tak, Panie Przewodniczący. Wysoka Rado, chciałbym w wykonaniu §5 uchwały nr 540/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka poinformować o wniesieniu udziałów/akcji do następujących spółek prawa handlowego. I tak - Wisła Płock Spółka Akcyjna. W wykonaniu zarządzenia nr 71/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wniesienia do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 20/WZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzoną za nr repertorium A-7601/2018 w dniu 14 grudnia 2018 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.094.900 złotych w drodze emisji 10.949 nowych akcji imiennych z serii AK o numerach od numeru AK-473126 do numeru AK-484074 o wartości nominalnej 100 złotych każda akcja, skierowanych do akcjonariusza Gminy-Miasto Płock, któremu przysługuje prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Punkt drugi – akcje z serii AK o numerach od numeru AK-473126 do numeru AK-484074 w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 1.000.000 złotych pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2018 rok, zadanie nr 08/WNW/I/G – Wisła Płock Spółka Akcyjna. To między innymi to jest to o czym rozmawialiśmy z Panią Przewodniczącą Kulpą, o co pytała i opowiadałem, że to dokonało się na poprzedniej sesji już oraz niepieniężny aport w postaci środków trwałych o wartości 94.970 złotych za co akcjonariusz spółki Gmina-Miasto Płock objął 10.949 akcji imiennych z serii AK. Punkt drugi – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z o.o. W wykonaniu zarządzenia nr 85/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wniesienia do spółki pod firmą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z o.o. wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 29/ZW/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 17 grudnia 2018 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.500.000 złotych poprzez ustanowienie 1.500 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę Miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 1.500.000 złotych pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2018 rok, zadanie nr 04/WNW/I/G – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z o.o. Punkt trzeci – Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. W wykonaniu zarządzenia nr 121/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wniesienia do spółki pod firmą Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 18/ZW/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 27 grudnia 2018 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 złotych poprzez ustanowienie 4.000 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, objętych przez wspólnika spółki Gminę Miasto Płock. Punkt drugi - udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2.000.000 złotych pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2018 rok, zadanie nr 13/WNW/I/G – budowa i przebudowa budynków komunalnych MTBS Sp. z o.o. Dziękuję bardzo.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo Panie Prezydencie. Pan Radny Leszek Brzeski, proszę.”
	Pan Radny Leszek Brzeski powiedział: „Dziękuję bardzo. Właśnie tu już koleżanka mi podpowiada. Serdecznie chciałbym wszystkich Państwa zaprosić na Płocki Bieg Sylwestrowy 31, czyli w najbliższy poniedziałek o godzinie 11.00, nad Zalewem Sobótka. Zapraszam. Sześć tysięcy metrów do przebiegnięcia i trzy tysiące dla nordic walking.”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Bałem się, że będzie i przepłynięcie trzy tysiące.”
	Pan Radny Leszek Brzeski powiedział: „A jeszcze, przepraszam bardzo, jeszcze jedno. Panie Prezydencie, te półtora miliona na co jest przeznaczone do MOSiR-u? Czy wiadomo? To jest podwyższenie kapitału. (z sali Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Na utrzymanie spółki.”; niezrozumiałe głosy; Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Ale tak naprawdę to jest w tej chwili to jest na zapłatę tej faktury, ostatniej tej faktury za kort.”)”
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ponieważ nie było mikrofonu to powtórzę – była to realizacja faktury, ostatniej faktury za budowę kortu. Szanowni Państwo! W sprawach różnych, po pierwsze, moje przypomnienie do Państwa Radnych, przede wszystkim do przewodniczących komisji, ale też do wszystkich Państwa Radnych – w styczniu powinniśmy uchwalić plan pracy Rady Miasta Płocka oraz plan pracy komisji Rady Miasta Płocka. Prośba, żeby od poszczególnych komisji napłynęły propozycje w tym temacie. Dla Państwa, którzy są debiutantami w tej kadencji – plany pracy komisji i rady miasta powstają przy aktywnym udziale Państwa Radnych. To po pierwsze. A po drugie. Słucham? (z sali Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Jakiś termin?”) Terminami zarządzają Państwo Przewodniczący poszczególnych komisji, natomiast ponieważ uchwały powinniśmy przygotować minimum siedem dni przed sesją, więc dobrze by było, gdyby to do biura rady jednak spłynęło mniej więcej dwa tygodnie przed najbliższą sesją, a najbliższa sesja będzie tradycyjnie, już od teraz zaczynamy tradycyjne ostatnie czwartki każdego miesiąca. Chyba, że będą jakieś świąteczne zawirowania to wtedy, ale to też też plan pracy wspólnie uzgodnimy na sesji styczniowej. Nie widzę więcej zgłoszeń, zatem Szanowni Państwo dla Państwa dobrego 2019 roku i dla wszystkich mieszkańców miasta Płocka, i dla naszego miasta. Niech to będzie dobry rok dla nas wszystkich. Wszystkiego najlepszego! Zamykam III Sesję Rady Miasta Płocka.”
	Ad pkt 10
	Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady III Sesji Rady Miasta Płocka.
	Na tym protokół zakończono i podpisano.
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