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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA PŁOCKA  W  2007 r. 
 
 
 
1. W okresie od dnia 30 stycznia 2007 r. (V Sesja Rady Miasta Płocka) do dnia 28 grudnia 2007 r. (XVIII 
Sesja Rady Miasta Płocka) Rada Miasta Płocka podjęła ogółem 221 uchwał. 
 
2. Z tego: 
 

 184 uchwały były w gestii Prezydenta Miasta Płocka; 
 36 uchwał były w gestii Przewodniczącego Rady Miasta Płocka; 
 1 uchwała była w gestii Prezydenta Miasta Płocka oraz Przewodniczącego Rady Miasta Płocka. 

 
3. Spośród 221 podjętych uchwał:  

 
 188 zostało zrealizowanych, 
 26 jest  w trakcie realizacji, 
 7 nie zostało zrealizowanych. 

 
4. Problematyka spraw podejmowanych w uchwałach Rady Miasta Płocka: 
 
 44 uchwały dotyczyły spraw związanych z budżetem i podatkami, tj.: 

 
 uchwalenia budżetu i zmian w budżecie miasta Płocka, 
 zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta 

Płocka, 
 wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy przez miejskie 

jednostki organizacyjne, 
 wynagrodzeń pracowników samorządowych niektórych miejskich jednostek organizacyjnych, 
 poboru opłaty skarbowej, 
 udzielenia pomocy finansowej, 
 zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, 
 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej, 
 określenia wysokości stawek podatków. 

 
Spośród 44 uchwał z tego zakresu: 
o 37  zostało zrealizowanych, 
o 2 są w trakcie realizacji, 
o 5 nie zostało zrealizowanych. 
 
 29 uchwał dotyczyło spraw z zakresu gospodarki przestrzennej, tj.: 

 
 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

(mpzp), 
 uchwalenia mpzp, 
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 oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Płocka, 

 rozpatrzenia zarzutów i protestów do mpzp, 
 stwierdzenia zgodności mpzp ze Studium, 

 
Spośród  29 uchwał z tego zakresu: 
o 23 zostały zrealizowane, 
o 6 jest w trakcie realizacji. 
 
 29 uchwał dotyczyło spraw z zakresu zdrowia i spraw społecznych, tj.: 

 
 zawarcia porozumień w sprawie realizacji działań Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, 
 zmian w składzie Rady Społecznej SZPZOZ w Płocku w likwidacji, 
 odwołania lekarza opiniującego wnioski do ZP-O, 
 zawarcia porozumień w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych  

w warsztatch terapii zajęciowej, 
 określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej i przeznaczenia na nie środków PFRON, 
 przyjęcia pomocy finansowej na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień osób z 

ościennych gmin, 
 zmian w statucie Domu Pomocy Społecznej “Przyjaznych Serc” w Płocku, 
 zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu porozumienia w sprawie wykonania w 2006 

r. zadań edukacyjnych rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. 
 zmiany w „Karcie współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka 
na 2007 r.”, 

 delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi, 

 przyjęcia programu samorządowego  “Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”, 
 przyjecia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

terenie miasta Płocka na 2008, 
 zmian w statutach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na terenie miasta Płocka. 

 
Spośród 29 uchwał z tego zakresu: 
o 26 zostało zrealizowanych, 
o 3 są w trakcie realizacji. 
 
 19 uchwał dotyczyło spraw z zakresu polityki gospodarczej, tj.: 

 
 zawarcia porozumień w sprawie gminnego transportu zbiorowego, 
 zmiany granic administracyjnych miasta Płocka, 
 przyjęcia programu pn. Płock dla Przedsiębiorczych – II edycja, 
 wyrażenia opinii o utworzeniu Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku; 
 utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy, 
 wyrażenia stanowiska w sprawie połączenia PKN Orlen i Lotos, 
 określenia taryfy za przejazdy komunikacją miejską, 
 przystąpienia miasta Płocka do spółki WISŁA Płock S.A. 
 wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier, 
 określenia strategicznych inwestycji drogowych, 
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 zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, 
 zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 
 wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie miasta Płocka Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, 
 

Spośród 19 uchwał z tego zakresu: 
o 15  zostało zrealizowanych, 
o 4 są w trakcie realizacji. 

 
 13 uchwał dotyczyło spraw z zakresu oświaty tj.: 

 
 założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, 
 wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowych do programów unijnych, 
 przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z MEN, 
 ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli; 
 zmiany zasad udzielania dotacji placówkom oświatowym, 
 opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Płock, 
 ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych, 

 
Spośród 13 uchwał z tego zakresu: 
o 10  zostało zrealizowanych, 
o 3 są w trakcie realizacji. 
 
 14 uchwał dotyczyło spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami tj.: 

 
 wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, 
 ustalenia zasad nabywania oraz zbywania nieruchomości, 
 zmiany okresów użytkowania wieczystego gruntów, 
 nabycia na rzecz gminy prawa użytkowania wieczystego działek, 
 sprzedaży nieruchomości, 
 udzielenia bonifikaty z tytułu opłaty za oddanie w trwały zarząd nieruchomości, 

Spośród 14 uchwał z tego zakresu: 
o 12  zostało zrealizowanych, 
o 1 jest w trakcie realizacji, 
o 1 nie została zrealizowana. 
 
 14 uchwał dotyczyło spraw z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony  środowiska, tj.: 

 
 zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Płocka, 
 zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg, 
  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych, 
  ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie, 
  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
  określenia stawek za odbiór odpadów komunalnych, 
 zaopiniowania “Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – etap III”. 
 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na konserwację i 

bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Płocka, na remont ul. 
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Mościckiego, na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej, 
 pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej lub zaliczenia do kategorii drogi gminnej. 

 
Wszystkie 14 uchwał z tego zakresu zostało zrealizowanych. 
 
 11 uchwał dotyczyło spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tj.: 

 
 ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku nieruchomym  wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym sie na terenie 
miasta Płocka, 

 przyznania dostacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku nieruchomym  wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym sie na terenie miasta Płocka, 

 dopłat do czynszu za lokale  zrealizowane w ramach programu 300 mieszkań czynszowych, 
 zawarcia umowy na świadczenie usługi zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy, 
 przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego. 

 
Spośród 11 uchwał z tego zakresu: 

o 6 zostało zrealizowanych, 
o 4 są w trakcie realizacji, 
o 1 nie została zrealizowana. 
 
 5 uchwał dotyczyło spraw z zakresu promocji, kultury, sportu i turystyki, tj.: 

 
 zmian w statutach instytucji kultury. 
 wyrażenia zgody na przystapienie miasta Płocka do międzynarodowego stowarzyszenia 

“Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”. 
 
Wszystkie uchwały z tego zakresu zostały zrealizowane. 
 
 3 uchwały dotyczyły spraw geodezyjnych  tj.: 

 
 ustalenia nazw dla rond, 
 ustalenia nazw dla nowej przeprawy mostowej. 

 
Wszystkie uchwały z tego zakresu zostały zrealizowane. 
 
 41 uchwał dotyczyło spraw różnych, tj.: 

 
 delegowania radnych do Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi, 
 delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
 wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka do Związku Miast Nadwiślańskich, 
 przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta, 
 przyjęcia planów pracy komisji Rady, 
 udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2006 r., 
 rozpatrzenia skarg, 
 uchwalenia Statutu Miasta Płocka, 
 uchwalenia Regulaminu Rady Miasta, 
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 zaopiniowania kandydatów na ławników oraz wyboru ławników, 
 nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka”, 
 zatwierdzenia sprawozdania za 2006 r. z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów, 
 odwołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów, 
 reprezentowania Rady Miasta Płocka przed sądami administracyjnymi, 
 przejęcia na własność pojazdu, 
 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, 
 zmian w podziale miasta Płocka na obwody głosowania, 
 zrzeczenia się mandatu radnego, zmian w komisjach Rady Miasta, obsadzenia mandatu radnego, 
 wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika, 
 rekompensaty pieniężnej dla funkcjonaruszy Policji za dodatkowe patrole. 

 
Spośród 41 uchwał z tego zakresu: 
o 37 zostało zrealizowanych, 
o 4 są w trakcie realizacji. 
 
 
Uchwały które nie zostały zrealizowane: 
 

 nr 53/V/07 z dnia 30.01.2007 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - ustalono zasady poboru 
opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso, jednak na kolejnej sesji uchwała ta została uchylona uchwałą nr 67/VI/07 z dnia 27. 02.2007, 
w której określono znacznie bardziej szczegółowe zasady; 
 

 nr 99/VIII/07 z dnia 24.04.2007 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Płock położonych w Płocku, Obręb 9 - uchwała dotyczyła 
nieruchomości poożonych w Płocku w rejonie ulic: Sienkiewicza, Strzeleckiej, Ułańskiej, Powstańców 
Styczniowych i Al. Kilinskiego. Przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu 30 października 
2007 roku zakończył się wynikiem negatywnym; następny przetarg planowany jest na III/IV kwartał 
2008. 
 

 nr 168/XI/07 z dnia 28.08.2007 w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego 
położonego w Płocku przy ul. Kolegialnej 33 o pow. 48,46 m.kw., wraz z oddaniem udziału w gruncie w 
wieczyste użytkowanie, przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu oraz określenia zasad sprzedaży - 
najemca – Zakłady Mięsne S.A. - nie wystąpił z wnioskiem o wykup lokalu użytkowego położonego w 
Płocku przy ul Kolegialnej 33. 
 

 nr 200/XIV/07 z dnia 23.10.2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 695/XXXIX/05 z 
dnia 26.04.2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej, zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 
712/XL/05 z dnia 24.05.2005 - w Uchwale nr 200/XIV/07 wskazano, aktualne na 2007 r, źródło 
finansowania trzeciej transzy pomocy finansowej dla gminy Radzanowo udzielonej zgodnie z 
warunkami porozumienia  nr 2/KPM.PM/P/29/05 z dnia 31.05.2005r. Pomoc finansowa dla gminy 
Radzanowo miała być przeznaczona na przebudowę drogi gminnej nr 19 na odcinku od ul. Żyznej w 
Płocku do drogi wojewódzkiej nr 567 – Płock – Płońsk o długości 0,85 km oraz budowę infrastruktury 
technicznej między drogą wojewódzką nr 567 a granicą miasta Płocka. Ponieważ warunki w/w 
porozumienia nie zostały spełnione, nie wypłacono ostatniej transzy pomocy finansowej, co 
spowodowało niezrealizowanie uchwały. 
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Zgodnie z uchwałą oraz warunkami porozumienia  zmienionego aneksami, wypłata  trzeciej transzy w 
ramach dotacji celowej powinna zostać wypłacona  ze środków niewygasających budżetu miasta z 2006, 
a jej wypłata jest uzależniona od uzyskania ostatecznej decyzji lokalizacyjnej. Ze względu na 
przedłużającą się procedurę uzyskania tej decyzji, a więc nie spełnienia warunków § 4 ust. 1 w/w 
porozumienia, trzecia transza pomocy finansowej nie została wypłacona gminie Radzanowo. 
 

 Nr 246/XVI/07 z dnia 27.11.2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica” - nie została 
podjęta ostateczna decyzja przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
sprawie możliwości udzielenia pożyczki na zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodami 
opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica”, 
 

 Nr 250/XVII/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup 
8 sztuk autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Płocku” - nie została podjęta ostateczna decyzja przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie możliwości udzielenia 
pożyczki na zadanie pn.: ,,Zakup 8 sztuk autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Płocku”. 
 

 Nr 251/XVII/07 z dnia 11.12.2007 w sprawie Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Prosta, Sielska, Kątowa, Chmielna na osiedlu 
Imielnica w Płocku” - nie została podjęta ostateczna decyzja przez wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie możliwości udzielenia pożyczki na zadanie pn.: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Prosta, Sielska, Kątowa, Chmielna na osiedlu Imielnica w 
Płocku”. 
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Realizacja uchwał Rady Miasta Płocka w okresie 30.01.2007 – 28.12.2007

Z dnia W sprawie Informacje o realizacji uchwały

1 51 V 30.01.2007
Uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok 

2 52 V 30.01.2007

3 53 V 30.01.2007

4 54 V 30.01.2007

5 55 V 30.01.2007

6 56 V 30.01.2007

7 57 V 30.01.2007

L.p.
Nr 

uch-
wały

Nr 
sesji

Uchwała zrealizowana – Rada Miasta Płocka uchwaliła budżet na 2007.  
Budżet miasta Płocka realizowany był wg wielkości przyjętych w 
uchwale.

Ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, 
obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock 
nieruchomości będących jej własnością na okres 
powyżej trzech lat

Uchwała zrealizowana – ustalono zasady zbywania, zamiany, obciążania i 
wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej 
własnością na okres powyżej trzech lat, co znacznie usprawnia realizację 
zadań nałożonych na Oddział Gospodarowania Nieruchomościami 
Gminy.

Zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nie została zrealizowana  –  ustalono zasady poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso, jednak na kolejnej sesji uchwała ta 
została uchylona uchwałą nr 67/VI/07 z dnia 27. 02.2007, w której 
określono znacznie bardziej szczegółowe zasady. 

Wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy 
Płock przy ul. Batalionów Chłopskich w Płocku  

Uchwała zrealizowana – zawarto umowę dzierżawy nr 
47/OGN.I./w/57/2007 z dnia 06.04.2007.

Wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy 
Płock przy ul. Kilińskiego w Płocku  

Uchwała zrealizowana – umowę dzierżawy zawarł Miejski Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

Zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie 
realizacji zadań powiatu płockiego z zakresu działania 
Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku, 
będącego jednostką organizacyjną Miasta Płocka

Uchwała zrealizowana  – zawarto stosowne porozumienie z Powiatem 
Płockim. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Płocku na bieżąco realizuje 
zadanie z zakresu przygotowania kandydatów z Powiatu Płockiego do 
pełnienia funkcji rodzinnej opieki zastępczej oraz przysposobienia dzieci 
pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Zmiany uchwały Nr 931/LV/06 Rady Miasta Płocka z 
dnia 25.04.2006 r. w sprawie powołania składu Rady 
Społecznej SZPZOZ w likwidacji w Płocku

Uchwała zrealizowana  – Rada Społeczna funkcjonuje w nowym składzie.
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8 58 V 30.01.2007

9 59 V 30.01.2007

10 60 V 30.01.2007

11 61 V 30.01.2007

12 62 V 30.01.2007

13 63 V 30.01.2007

14 64 V 30.01.2007

15 65 V 30.01.2007

Delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do 
Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi

Uchwała zrealizowana – Zespół Konsultacyjny jest organem 
opiniodawczo – doradczym przy Pełnomocniku ds. Organizacji 
Pozarządowych. Podstawę prawną do powołania Zespołu stanowi Karta 
Współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na mocy 
postanowień ust.2 pkt 2 i ust. 3 Regulaminu Zespołu Konsultacyjnego 
stanowiącego załącznik do w/w Karty Rada Miasta jest zobowiązana do 
wyboru ze swojego grona 2 członków Zespołu. Na członków Zespołu  
wybrano Barbarę Smardzewską – Czmiel i Elżbietę Podwójci – 
Wiechecką.

Wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka w Związku 
Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu

Uchwała zrealizowana – do reprezentowania Miasta Płocka w Związku 
Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu upoważniono Dariusza 
Zawidzkiego i Eryka Smulewicza.

Przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 
okres od lutego do grudnia 2007.

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta przyjęła ramowy plan pracy Rady 
na okres od lutego do grudnia 2007.

Przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta 
Płocka na 2007.

Uchwała zrealizowana – Rada Miasta przyjęła plany pracy stałych 
komisji Rady na  2007.

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w zakresie gminnego transportu 
zbiorowego 

Uchwała zrealizowana - zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miasta 
Płocka i Gminą Gozdowo w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Płocka 
prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Gozdowo.

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w zakresie gminnego transportu 
zbiorowego 

Uchwała zrealizowana -zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miasta 
Płocka i Gminą Brudzeń w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Płocka 
prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Brudzeń.

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w zakresie gminnego transportu 
zbiorowego 

Uchwała zrealizowana -zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miasta 
Płocka i Gminą Słupno w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Płocka 
prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno.

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w zakresie gminnego transportu 
zbiorowego 

Uchwała zrealizowana -zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miasta 
Płocka i Gminą Miasta Gąbin w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta 
Płocka prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta 
Gąbin.
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16 66 VI 27.02.2007

zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 r. 

17 67 VI 27.02.2007

18 68 VI 27.02.2007

19 69 VI 27.02.2007

20 70 VI 27.02.2007

Uchwała zrealizowana -dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 
2007 rok zgodnie z treścią uchwały, tj.:
-zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
924.519,60 zł.
-zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę  
25.682,00 zł.
-zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
950.201,60 zł.

Poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz 
wyznaczania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso

Uchwała w trakcie realizacji - zgodnie z uchwałą wyznaczono 
inkasentów opłaty skarbowej, ustalono ich wynagrodzenie oraz sposób i 
termin przekazywania dochodów z tytułu opłaty skarbowej. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego Nr 92, poz. 2198.

Zmiany uchwały nr 962/LVII/06 Rady Miasta Płocka z 
dnia 27.06.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i 
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub 
budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób 
do tego uprawnionych 

Uchwała zrealizowana - rozszerzono katalog przesłanek, które brane są 
pod uwagę przy ustaleniu możliwości do umarzania, rozkładania na raty 
lub odraczania spłaty należności pieniężnych miasta Płocka lub 
budżetowych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Odwołania z funkcji lekarza opiniującego wnioski osób 
ubiegających się o skierowanie do Zakładu 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, funkcjonującego w 
strukturach SZPZOZ w likwidacji w Płocku

Uchwała zrealizowana  – rozwiązano w drodze porozumienia stron 
umowę podpisaną z lekarzem wydającym opinie.

Zawarcia z powiatem Gostynińskim porozumienia w 
sprawie realizacji zadań powiatu gostynińskiego z 
zakresu działania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego 
w Płocku będącego jednostką organizacyjną Gminy 
Płock

Uchwała zrealizowana  – zawarto stosowne porozumienie z Powiatem 
Gostynińskim. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Płocku na bieżąco 
realizuje zadanie z zakresu przygotowania kandydatów z Powiatu 
Gostynińskiego do pełnienia funkcji rodzinnej opieki zastępczej oraz 
przysposobienia dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
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22 72 VI 27.02.2007

23 73 VI 27.02.2007

24 74 VI 27.02.2007

Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

25 75 VII 27.03.2007

Wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie 
usługi zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy na 
okres przekraczający rok budżetowy

Uchwała zrealizowana  – w dniu 14.03.2007 r. zawarto umowę z ARS Sp. 
z o.o. na zarządzanie i administrowanie zabudowanymi 
nieruchomościami gminnymi.

Zmiany uchwały nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z 
dnia 30.12.2003 r. zmienionej uchwałami: uchwałą nr 
433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16.03.2004 r., 
uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 
28.06.2005 r. oraz uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta 
Płocka z dnia 28.03. 2006 r., uchwałą nr 1016/LXII/06 z 
dnia 24.10.2006r.

Uchwała zrealizowana – wprowadzone uchwałą zmiany stosowane są w 
ramach prowadzonej działalności przewozowej lokalnego transportu 
zbiorowego realizowanego na terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin 
środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – 
Płock Sp. z o.o. i obowiązują od dnia 01 marca 2007.

Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu 
Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku

Uchwała zrealizowana – dostosowano Statut Miejskiego Zarządu Dróg do 
rozszerzonych kompetencji w oparciu o zmienione przepisy i zadania 
wynikające z Prawa o ruchu drogowym.
Uchwała zrealizowana – przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami 
Miasta Płocka w sprawie zmiany granic Miasta Płocka poprzez włączenie 
części działek z terenu PGR Gulczewo i części działek z obrębu Gulczewo 
Kolonia Gmina Słupno. Konsultacje przeprowadzono na zebraniach 
mieszkańców Miasta Płocka. Wyrażenie opinii polegało na złożeniu 
własnoręcznego podpisu w odpowiedniej rubryce na formularzu. 
Wydział Geodezji i Katastru przygotował załączniki graficzne z 
określonym zasięgiem włączenia oraz wykaz działek podlegających 
włączeniu. Wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami 
przedstawiają się następująco: liczba osób uprawnionych do głosowania: 
101 751,  liczba osób biorących udział w konsultacji: 120, za zmianą 
granic wypowiedziało się: 113,  przeciw  zmianie granic wypowiedziało 
się: 6, wstrzymało się od głosu: 1.

Zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2006 z działalności 
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka zatwierdziła Sprawozdanie 
za 2006 r. z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku.    
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27 77 VII 27.03.2007

28 78 VII 27.03.2007

29 79 VII 27.03.2007

Uchwała zrealizowana - dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 
2007 rok zgodnie z treścią uchwały, tj.:
-zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
4.473.852,00 zł.
-zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
36.899.457,94 zł.
-zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
2.539.535,00 zł.
-zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
6.218.325,98 zł.

Zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie 
dofinansowania kosztów uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu 
Płockiego w warsztatach terapii zajęciowej 
funkcjonujących na terenie Płocka

Uchwała zrealizowana  – w dniu 23.04.2007 r. zawarto porozumienie, 
które zostało zrealizowane do końca 2007. Szczegółowy opis realizacji 
zadania w sprawozdaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania.

Przystąpienia Gminy Płock wraz ze Związkiem Gmin 
Regionu Płockiego do Projektu pod nazwą: 
„Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży 
na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, 
wnioskowanego o dofinansowanie z Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w 
ramach Priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad 
dzieckiem” na terenie Związku Gmin Regionu 
Płockiego oraz sposobu finansowania przez Miasto 
Płock uczestnictwa w tym projekcie.

Uchwała w trakcie realizacji - Projekt pt.: ”Ogólnodostępne strefy 
rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu 
Płockiego” polega na przebudowie boisk i urządzeń sportowych  w Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego oraz sfinansowaniu i 
przeprowadzeniu w latach 2008-2011 programu pozalekcyjnych zajęć 
promujących prozdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz mający 
sportowo-rekreacyjny charakter. Uchwała została zmieniona uchwałą Nr 
116/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007.

Wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres 
przekraczający rok budżetowy na konserwację i bieżące 
utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic 
miasta Płocka

Uchwała zrealizowana  – na podstawie zapisów zawartych w uchwale 
Miejski Zarząd Dróg zawarł umowę na okres przekraczający rok 
budżetowy na konserwację i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego 
i pionowego ulic miasta Płocka w latach 2007 – 2010.  W 2007  
wydatkowano kwotę 673 580,29 zł.
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32 82 VII 27.03.2007

33 83 VII 27.03.2007

34 84 VII 27.03.2007

35 85 VII 27.03.2007

36 86 VII 27.03.2007

Określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz przeznaczenia na nie środków PFRON na rok 2007

Uchwała zrealizowana  –  szczególowy opis realizacji uchwały w 
sprawozdaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Ustalenia Regulaminu na rok 2007 wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach 
oświatowych oraz placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock 

Uchwała zrealizowana  – od dnia 01.01. 2007 obowiązuje Regulamin 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach 
oświatowych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
prowadzonych przez miasto Płock

Zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 
zajęć w kształceniu zaocznym nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Płock

Uchwała zrealizowana  –  projekt uchwały był konsultowany z 
dyrektorami placówek kształcących w systemie zaocznym oraz został 
zaopiniowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty; uchwała 
porządkuje i ujednolica zasady rozliczania godzin pracy nauczycieli w 
szkołach zaocznych prowadzonych przez gminę Płock.

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Płocka

Uchwała zrealizowana  –  Rada Miasta Płocka przyjęła Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka. W oparciu o 
zapisy Regulaminu  Straż Miejska prowadzi działania statutowe z zakresu 
przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminie.

Ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi 
i ich parkowanie

Uchwała zrealizowana  – zostały określone stawki za usuwanie i 
parkowanie pojazdów. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka zostały 
wyznaczone jednostki do usuwania i parkowania pojazdów.

Stwierdzenia zgodności projektu Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
przy ul. Żyznej w Płocku z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Płocka

Uchwała zrealizowana  – podjęto uchwałę uchwalającą plan miejscowy - 
Nr 88/VII/07 z dnia 27 marca 2007.

Zgodności projektu Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii 
Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ 
w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Płocka

Uchwała zrealizowana  – podjęto uchwałę uchwalającą plan miejscowy - 
Nr 89/VII/07 z dnia 27 marca 2007.
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Zgodności projektu Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
pomiędzy ulicami: Jana Pawła II, Wyszogrodzką, Jana 
Pawła II i Czwartaków na osiedlu Podolszyce Południe 
w Płocku 

Uchwała zrealizowana  – podjęto uchwałę uchwalającą plan miejscowy - 
Nr 90/VII/07 z dnia 27 marca 2007.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego przy ul. Żyznej w Płocku

Uchwała zrealizowana  – uchwała, po jej ogłoszeniu w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2007,  Nr 
112, poz. 2900 stanowi prawo miejscowe oraz podstawę wydawanych 
decyzji administracyjnych.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, 
Sikorskiego, Armii Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu 
Podolszyce Północ

Uchwała zrealizowana  – uchwała, po jej ogłoszeniu w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2007, Nr 96, 
poz. 2367 stanowi prawo miejscowe oraz podstawę wydawanych decyzji 
administracyjnych.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego pomiędzy ulicami: Jana Pawła II, 
Wyszogrodzką, Jana Pawła II i Czwartaków na osiedlu 
Podolszyce Południe w Płocku 

Uchwała zrealizowana  – uchwała, po jej ogłoszeniu w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 
18 czerwca 2007, Nr 112, poz. 2901 stanowi prawo miejscowe oraz 
podstawę wydawanych decyzji administracyjnych.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru ul. Wyszogrodzkiej na odcinku Centrum 
Handlowo – Usługowego w Płocku

Uchwała zrealizowana  – uchwała, po jej ogłoszeniu w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2007, Nr 96, 
poz. 2368 stanowi prawo miejscowe oraz podstawę wydawanych decyzji 
administracyjnych.

Wyrażenia zgody na przystąpienie szkół i placówek 
oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez 
gminę Płock do projektów edukacyjnych 
współfinansowanych ze środków Unii europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała w  trakcie realizacji - szkoły i placówki oświatowo – 
wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płock 
ubiegają się o przystąpienie i środki finansowe na realizacje programów 
edukacyjnych współfinansowanych ze środków UE i Europejskiego 
Funduszu Społecznego w latach szkolnych 2006/2007, 2007/2008, 
2008/2009. W  2007 do programów współfinansowanych z w.w. środków 
 przystąpiły: Zespół Szkół Budowlanych Nr1, Zespół Szkół Usług i 
Przedsiębiorczości, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2.
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45 95 VIII 24.04.2007

Wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic 
administracyjnych Miasta Płocka polegającej na 
włączeniu części działek z terenu obrębu 
ewidencyjnego PGR Gulczewo i części działek (drugie 
pasmo ul. Wyszogrodzkiej) z obrębu Gulczewo Kolonia 
Gmina Słupno

Uchwała zrealizowana  – Rada Miasta Płocka wyraziła pozytywną opinię 
o włączeniu części działek z terenu obrębu ewidencyjnego PGR 
Gulczewo i części działek z obrębu Gulczewo Kolonia Gmina Słupno i 
wniosła o zmianę przebiegu granic administracyjnych Miasta Płocka. 
Prezydent Miasta Płocka wystąpił do MSWiA  o zmianę granic 
administracyjnych miasta Płocka. Sekretarz Stanu  w MSWiA 
poinformował o wydaniu negatywnej opinii dla tego wniosku. W 
związku z tym Prezydent Miasta Płocka wystąpił do Prezesa Rady 
Ministrów z prośbą o wsparcie starań dotyczących poszerzenia granic 
administracyjnych Płocka. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo od 
Sekretarza Stanu MSWiA kolejną informację, iż wniosek został 
negatywnie zaopiniowany przez Radę Ministrów. W uzasadnieniu 
posłużono się jedynie kryteriami opinii rad gmin i powiatu oraz 
mieszkańców, całkowicie pomijając pozostałe kwestie urbanistyczne, 
gospodarcze i społeczne. 

Zmian w uchwale nr 854/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z 
dnia 13.12.2005 r. w sprawie ustalenia przedmiotu, 
zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru 
zabytków, znajdującym sie na terenie miasta Płocka

Uchwała zrealizowana  – powołana została komisja ds. rozpatrzenia 
wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, 
znajdującym sie na terenie miasta Płocka, wyznaczona została osoba 
odpowiedzialna za sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysów (zarządzenie 
Prezydenta Miasta Płocka Nr 537/07 z 26.04.2007 r. oraz 629/07 z 
23.05.2007r.).

Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 
2006 r. 

Uchwała zrealizowana – Przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu 
miasta Płocka za 2006 rok. Udzielono absolutorium Prezydentowi Miasta 
Płocka za 2006 rok.      
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zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 r. 

47 97 VIII 24.04.2007

48 98 VIII 24.04.2007

49 99 VIII 24.04.2007

Uchwała zrealizowana - dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 
2007 rok zgodnie z treścią uchwały, tj.:
- zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
89.144,28 zł.
-zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
280.035,60 zł.
-zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
1.069.278,04 zł.
- zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
4.061.280,69 zł.

Przyjęcia programu pn. Płock dla Przedsiębiorczych – II 
edycja, skierowanego do osób bezrobotnych 
zamierzających podjąć na własny rachunek działalność 
gospodarczą

Uchwała zrealizowana -  W 2007 z programu skorzystały 53 osoby na 
łączną kwotę 650.828 zł.

Zmiany okresów użytkowania wieczystego gruntów 
stanowiących własność Gminy Płock będących w 
użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Centrum” w Płocku

Uchwała zrealizowana  – akt notarialny Rep. A 9022/2007 
z dnia 30 października 2007.

Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Płock położonych w 
Płocku, Obręb 9

Uchwała nie została zrealizowana  – uchwała dotyczyła nieruchomości 
położonych w Płocku w rejonie ulic: Sienkiewicza, Strzeleckiej, 
Ułańskiej, Powstańców Styczniowych i Al. Kilińskiego.  Przetarg ustny 
nieograniczony, który odbył się w dniu 30 października 2007 roku 
zakończył się wynikiem negatywnym; następny przetarg planowany jest 
na III/IV kwartał 2008.
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Przejęcia na własność Gminy Płock pojazdu
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Uchwała zrealizowana  – Straż Miejska w Płocku zwróciła się z 
wnioskiem o przejęcie na własność Gminy Płock pojazdu marki 
Volkswagen Jetta, pozostawionego przy ul. Walecznych 13. Oddział 
Komunikacji przeprowadził procedurę ustalenia właściciela porzuconego 
pojazdu. Wystąpiono m.in. do Komendy  Głównej Straży Granicznej w 
Warszawie oraz Ambasady Republiki Białorusi w Polsce w celu ustalenia 
właściciela lub użytkownika samochodu. Pomimo prowadzonych 
czynności nie ustalono właściciela pojazdu, a Ambasada Białorusi 
poinformowała, że pojazd ten nie figuruje jako zarejestrowany na 
Białorusi. W świetle art 50a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 2.08.2002 r. w sprawie usuwania pojazdów, po 
wyczerpaniu trybu określonego w/w przepisami gmina miała obowiązek 
przejęcia na własność porzucony pojazd. W dniu 09.05.2007 r. została 
zawarta umowa z Marzeną Betkowską, prowadzącą działalność 
gospodarczą Pomoc Drogowa – Holowanie. Na mocy tej umowy gmina 
przekazała przedsiębiorcy pojazd, jako pokrycie wszelkich zobowiązań 
gminy z nim związanych, w szczególności z tytułu jego przechowywania 
na parkingu strzeżonym. 

Przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Mochowo na 
poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień 
w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Mochowo

Uchwała zrealizowana  – w dniu 23.08.2007 zawarto stosowne 
porozumienie.

Przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gozdowo na 
poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień 
w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Gozdowo

Uchwała zrealizowana  – w dniu 29.06.2007 zawarto stosowne 
porozumienie.

Przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Sierpc na poczet 
pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w 
Płocku w roku 2007 mieszkańców Miasta Sierpca

Uchwała zrealizowana  – w dniu 20.08.2007 zawarto stosowne 
porozumienie.

Przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Sierpc na 
poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień 
w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Sierpc

Uchwała zrealizowana  – w dniu 23.08.2007 zawarto stosowne 
porozumienie.
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zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 r. 

58 108 IX 29.05.2007

59 109 IX 29.05.2007

Skargi Pana Krzysztofa Marka Niewiadomskiego zam. w 
Płocku dotyczącej zarzutów na Dyrektora MOPS w 
Płocku

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka uznała skargę Pana 
Krzysztofa Niewiadomskiego dotyczącą zarzutów na Dyrektora MOPS w 
Płocku  za nieuzasadnioną.         

Skargi Pana Rafała Krupy zam. w Płocku na rażące 
zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez 
Prezydenta Miasta Płocka i podległe mu służby

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka uznała skargę Pana Rafała 
Krupy na rażące zaniedbania i nienależyte wykonywanie zadań przez 
Prezydenta Miasta Płocka i podległe mu służby, naruszenie słusznych 
interesów obywateli miasta, a także przewlekłe biurokratyczne 
załatwianie spraw za nieuzasadnioną.         

Uchwała zrealizowana -dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 
2007 rok zgodnie z treścią uchwały, tj.:
-zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę  
1.640,00 zł.
-zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
584.728,24 zł.
-zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
6.475.860,00 zł.
-zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
7.058.948,24 zł.

Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 
1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. i ustalenia dopłaty 
dla grup taryfowych

Uchwała zrealizowana -  zatwierdzono stawki opłat w zakresie usług 
realizowanych przez Spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. obowiązujące 
od 01 lipca 2007 roku oraz wysokość dopłat dla grup taryfowych 
odbiorców ze wskazaniem okresu rozliczeniowego i źródła ich 
finansowania.

Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych

Uchwała zrealizowana - Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 26.08.2007 r., Nr 169, 
poz. 4613. O publikacji powiadomiono ZUOK Sp z o.o., Straż Miejską w 
Płocku oraz firmy odbierające odpady komunalne. Uchwała straciła moc 
w związku z podjęciem uchwały nr 213/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 
30.10.2007, w której ustalono nowe wyższe stawki z uwagi na wzrost 
opłat za korzystanie ze środowiska. 
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Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka

Uchwała zrealizowana –  został przygotowany projekt uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, przyjęty 
uchwałą Nr 111/IX/07 z dnia 29 maja 2007. 

Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Płocka

Uchwała w trakcie realizacji - O podjętej uchwale  Prezydent Miasta 
Płocka ogłosił w lokalnej prasie i telewizji, na tablicach ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka, informując jednocześnie o 
możliwości składania wniosków do zmiany studium.  Ponadto 
zawiadomił organy właściwe do uzgadniania i opiniowania 
przedmiotowego dokumentu oraz inne organizacje i podmioty. 
Przygotowano także opis przedmiotu zamówienia w celu wyboru 
wykonawcy zmiany Studium oraz podjęto prace nad pozyskaniem map 
geodezyjnych. 
Przystąpiono również do prac nad zleceniem opracowania pn. „Polityka 
transportowa miasta Płocka”, które będzie stanowiło materiał wejściowy 
do zmiany Studium.

Założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, nadania 
statutu i podpisania aktu założycielskiego

Uchwała zrealizowana – w dniu  01.09.2007 założono jako jednostkę 
budżetową publiczną szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Technikum 
Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku z siedzibą przy ulicy Gwardii 
Ludowej 7, szkoła włączona została do ZSZ Nr 2 w Płocku.

Przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i 
zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji 
Narodowej

Uchwała zrealizowana – podpisano porozumienie z Ministrem Edukacji 
Narodowej w sprawie powierzenia zorganizowania XVIII 
Ogólnopolskiego Kramiku Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych  „Heca 
2007”.

Zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie 
ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto Płock 
szkołom niepublicznym

Uchwała zrealizowana – od 01.01.2007 zgodnie z ustalonymi zasadami  
uległa zmianie wysokość udzielanych  dotacji szkołom niepublicznym 
prowadzonym przez  miasto Płock. W miesiącu wrześniu wypłacono 
wyrównanie dotacji od 01 stycznia do 31 sierpnia 2007.
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Zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie 
ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto Płock 
szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż 
miasto Płock osoby prawne lub fizyczne

Uchwała zrealizowana – od 01.01.2007 zgodnie z ustalonymi zasadami  
uległa zmianie wysokość udzielanych  dotacji szkołom publicznym 
prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne. W 
miesiącu wrześniu wypłacono wyrównanie dotacji od 01 stycznia do 03 
września 2007.

Zmiany uchwały Nr 78/VII/07 Rady Miasta Płocka z 
dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy 
Płock wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do 
projektu „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i 
młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu 
Płockiego”, wnioskowanego o dofinansowanie z 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, w ramach Priorytetu 5 „Opieka 
zdrowotna i opieka nad dzieckiem” na terenie Związku 
Gmin Regionu Płockiego oraz sposobu finansowania 
przez Miasto Płock uczestnictwa w tym projekcie

Uchwała w trakcie realizacji - Zmiana uchwały obejmowała:
-tytuł projektu zgodnie z Uchwałą Nr VI/2007 Zgromadzenia   Związku 
Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 kwietnia 2007.
-kwotowe określenie wysokości udziału własnego Gminy Płock w 
finansowaniu projektu (wkład własny inwestycyjny – 137.315,42zł, 
wkład własny nieinwestycyjny –68.468,88zł)
-zwiększenie kwoty dotyczącej programu zajęć pozalekcyjnych poprzez 
włączenie do wydatków nieinwestycyjnych kosztów zarządzania 
projektem,
-zabezpieczenia środków finansowych na finansowanie projektów w I i II 
kwartale rzeczowej realizacji projektu.
Projekt pod nazwą „Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia wśród 
dzieci i młodzieży regionu płockiego” został złożony przez Związek Gmin 
Regionu Płockiego w Krajowym Punkcie Kontaktowym. Wniosek spełnił 
kryteria formalne. Obecnie podlega ocenie merytoryczno-technicznej.

O zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i 
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub 
budżetowych jednostek organizacyjnych Miasta Płocka, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób 
do tego uprawnionych

Uchwała zrealizowana -  rozszerzono kompetencje Prezydenta Miasta 
Płocka do udzielania upoważnienia do stosowania ulg przez Zastępców 
Prezydenta  oraz kierowników budżetowych jednostek organizacyjnych 
miasta Płocka poprzez zniesienie ograniczenia łącznej kwoty ulgi 
udzielanej przez upoważnionych.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres 
przekraczający rok budżetowy na remont ulicy 
Mościckiego

Uchwała zrealizowana - na podstawie zapisów zawartych w ww. 
uchwale Miejski Zarząd Dróg zawarł umowę na okres przekraczający rok 
budżetowy  na remont ulicy Mościckiego w latach 2007 – 2008. W 2007  
wydatkowano 377 408,97zł  na remont nawierzchni chodników. W 2008 
na remont nawierzchni jezdni przeznaczono 1 947 563,11 zł.
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Uchwalenia Statutu Miasta Płocka
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Uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka

Ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników 
samorządowych zatrudnionych w niektórych 
budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy 
Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości 
jednego punktu w złotych dla tych pracowników

Uchwała zrealizowana -  pracownicy zatrudnieni w jednostkach 
organizacyjnych wymienionych w Załączniku do uchwały z dniem 1 
stycznia 2007 wynagradzani są według zasad ustalonych w w/w uchwale.

Ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników 
samorządowych zatrudnionych w niektórych 
budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy 
Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości 
jednego punktu w złotych dla tych pracowników

Uchwała zrealizowana – pracownicy zatrudnieni w jednostkach 
organizacyjnych wymienionych w Załączniku do uchwały z dniem 1 
stycznia 2007 wynagradzani są według zasad ustalonych w w/w uchwale.

Zmian w uchwale nr 87/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 
29.12.2005 r. w sprawie przyjęcia „Karty współpracy 
Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego

Uchwała zrealizowana - Uchwałą zmieniono brzmienie pkt 7 ppkt 4) 
Załącznika nr 1 do Karty współpracy; chodziło o przesunięcie terminu 
(określonego poprzednio na 30 lipca), w którym Prezydentowi Miasta 
Płocka  przedkładane są propozycje dotyczące priorytetów oraz potrzeb 
finansowych w zakresie realizacji zadań Miasta przez organizacje 
pozarządowe na przyszły rok budżetowy. W  roku 2007  Zespół 
Konsultacyjny przedłożył Prezydentowi w/w propozycje w dniu 
27września 2007.

Przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin 
Kościelny na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie 
Wytrzeźwień w Płocku w roku 2007 mieszkańców 
Gminy Szczawin Kościelny 

Uchwała zrealizowana  – w dniu 20.08.2007zawarto stosowne 
porozumienie.

Zmiany uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z 
dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia 
na nie środków PFRON na rok 2007

Uchwała zrealizowana  –  szczegółowy opis realizacji uchwały w 
sprawozdaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka uchwaliła Statut Miasta 
Płocka.
Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka uchwaliła Regulamin Rady 
Miasta Płocka.
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Powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych 
kandydatów na ławników sądowych

Uchwała zrealizowana - w skład Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych 
kandydatów na ławników sądowych weszli: W.Kulpa, A.Burnat, 
T.Maliszewski, W.Kossakowski, S.Kwiatkowski, L.Latarski, E.Smulewicz   
   

Wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie miasta 
Płocka Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej

Uchwała w  trakcie realizacji - uchwałę realizuje Płocki Park 
Przemysłowo -  Technologiczny w Płocku. Wypełnienia realizacyjne 
przedmiotowej uchwały stanowiły spotkania i konsultacje w miesiącu 
czerwcu br. z udziałem Zarządu Spółki Płocki Park Przemysłowo-
Technologiczny S.A., przedstawicieli Miasta Płock oraz Zarządu Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. W porozumieniu z PPP-T S.A. w 
lipcu br. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. podjęła wspólne 
działania w przedmiocie złożenia wniosku do Ministra Gospodarki RP o 
ustanowienie tzw. Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(RPSSE). W dniu 27 lipca 2007Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny 
S.A. jako wnioskodawca złożył stosowny wniosek o utworzenie 
Regionalnego Parku SSE na terenie ok. 130 ha PPP-T, stanowiącego 
własność PPP-T S.A., Miasta  Płocka i Polskiego Koncernu Naftowego 
ORLEN S.A. Obecnie trwa procedura formalno-prawna na szczeblu 
rządowym mająca na celu realizację niniejszego wniosku.

zawarcia z Powiatem Sierpeckim porozumienia w 
sprawie realizacji zadań Powiatu Sierpeckiego z zakresu 
działania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w 
Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy Płock

Uchwała zrealizowana  – zawarto stosowne porozumienie , które  jest 
realizowane na bieżąco w zakresie rodzinnej opieki zastępczej oraz 
przysposobienia dzieci.

Rozpatrzenia zarzutu Zdzisława Rakowskiego do 
ustaleń Mpzp Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana - Postanowienie WSA z dnia 26.10.2007 r., sygn. 
akt IV SA/Wa 1726/07  o odrzuceniu skargi na uchwałę na 129/X/07 Rady 
Miasta Płocka z dnia  26.06.2007 r.

Rozpatrzenia zarzutu Stanisława Antoniego 
Gąsiorowskiego do ustaleń Mpzp Osiedla Podolszyce 
Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana  – została przekazana wnoszącemu zarzut w dniu 
4 lipca 2007.  



Strona 16

81 131 X 26.06.2007

82 132 X 26.06.2007

83 133 X 26.06.2007

84 134 X 26.06.2007

85 135 X 26.06.2007

86 136 X 26.06.2007

87 137 X 26.06.2007

88 138 X 26.06.2007

89 139 X 26.06.2007

Rozpatrzenia zarzutu Wandy Krakowskiej do ustaleń 
Mpzp Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała w  trakcie realizacji - Postanowienie WSA z dnia 21.11.2007 r, 
sygn. akt IV SA/Wa 1749/07 o zawieszeniu postępowania sądowego na 
zgodny wniosek stron.
Podjęcie uchwały Nr 289/XXI/08 przez Radę Miasta Płocka z dnia 
26.02.2008 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu Wandy Krakowskiej do 
ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Podolszyce Południe (straciła moc uchwała Nr 131/X/07 z dnia 
26.06.2007 r.).
Przygotowanie wniosku przez pełnomocnika Rady Miasta Płocka do 
WSA o podjęcie zawieszonego postępowania i o umorzenie postępowania 
w sprawie skargi na uchwałę Nr 131/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 
26.06.2007 r.

Rozpatrzenia zarzutu Romana Chrapkowskiego do 
ustaleń Mpzp Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana  – została przekazana wnoszącemu zarzut w dniu 
4 lipca 2007.  

Rozpatrzenia zarzutu Marii i Zbysława Hut do ustaleń 
Mpzp Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana  – została przekazana wnoszącemu zarzut w dniu 
4 lipca 2007.  

Rozpatrzenia zarzutu Joanny i Leszka Lisickich do 
ustaleń Mpzp Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana  – została przekazana wnoszącemu zarzut w dniu 
4 lipca 2007.  

Rozpatrzenia zarzutu Anny Gajewskiej, Adama 
Gajewskiego oraz Ewy Szumacher do ustaleń Mpzp 
Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana  – została przekazana wnoszącemu zarzut w dniu 
4 lipca 2007.  

Rozpatrzenia zarzutu Jadwigi Kaliny do ustaleń Mpzp 
Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana  – została przekazana wnoszącemu zarzut w dniu 
4 lipca 2007.  

Rozpatrzenia zarzutu Międzyzakładowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Chemik  do ustaleń Mpzp Osiedla 
Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana  – została przekazana wnoszącemu zarzut w dniu 
4 lipca 2007.  

Rozpatrzenia zarzutu Piotra Maliszewskiego do ustaleń 
Mpzp Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana  – została przekazana wnoszącemu zarzut w dniu 
4 lipca 2007.  

Rozpatrzenia zarzutu Agnieszki i Jacka Jabłońskich do 
ustaleń Mpzp Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana - Postanowienie WSA z dnia 30.11.2007 r., sygn. 
akt IV SA/Wa 1748/07  o oddaleniu skargi na uchwałę na 139/X/07 Radę 
Miasta Płocka z dnia 26.06.2007 r.
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zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 r. 

Rozpatrzenia protestu Sylwestra Popielarczyka, 
Ryszarda Ojczyka, Stanisława Wierzbickiego, Józefa 
Rędzińskiego, Tomasza Sadowskiego oraz Barbary 
Pietrzak  do ustaleń Mpzp Osiedla Podolszyce Południe 
w Płocku

Uchwała zrealizowana  – została przekazana wnoszącemu zarzut w dniu 
4 lipca 2007.  

Rozpatrzenia protestu  mieszkańców ul. Rogowskiego 
do ustaleń Mpzp Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana  – została przekazana wnoszącemu zarzut w dniu 
4 lipca 2007.  

Rozpatrzenia zbiorowego protestu mieszkańców 
budynków przy ulicach: Jana Pawła II, Czerwonych 
Kosynierów, Zubrzyckiego, reprezentowanych przez 
Irenę i Stanislawa Wojtiuk do ustaleń Mpzp Osiedla 
Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana  – została przekazana wnoszącemu zarzut w dniu 
4 lipca 2007.  

Rozpatrzenia protestu mieszkańców ul. Swojskiej: 
Sylwestra Popielarczyka, Roberta Popielarczyka,  
Katarzyny Popielarczyk, Ryszarda Ojczyka, Stanisława 
Wierzbickiego, Józefa Rędzińskiego, Tomasza 
Sadowskiego, Krzysztofa Pietrzaka, Andrzeja 
Smardzewskiego, Zbysława Hut, Marii Borowskiej, 
Bożeny Gołębiowskiej, Anny Gajewskiej oraz Adama 
Gajewskiego do ustaleń Mpzp Osiedla Podolszyce 
Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana  – została przekazana wnoszącemu zarzut w dniu 
4 lipca 2007.  

Uchwała zrealizowana  – dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 
2007 rok zgodnie z treścią uchwały, tj.: 
- zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
58.150,00 zł., 
- zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
2.894.975,27 zł., 
- zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
9.852.018,24 zł., 
- zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
12.688.843,51 zł. 
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Określenia strategicznych (kluczowych) inwestycji 
drogowych przewidzianych do realizacji w latach 2007 
– 2012

Uchwała w trakcie realizacji –  szczegółowy opis realizacji uchwały w 
sprawozdaniu Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Miejskiego 
Urzędu Pracy w Płocku

Uchwała zrealizowana -  Z dniem 1 stycznia 2008 został utworzony 
Miejski Urząd Pracy w Płocku.

Opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez 
Miasto Płock

Uchwała zrealizowana - z dniem podjęcia uchwały Prezydent Miasta 
Płocka rozpoczął rozmowy z gminami w sprawie porozumień z tytułu 
uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a 
uczęszczających do miejskich przedszkoli i zawarł porozumienia z 
zainteresowanymi gminami. Z dniem 1 września rodzice dzieci  
uczęszczających do przedszkoli opłacają stawki zgodne z zapisem 
uchwały. 

Nabycia na rzecz Gminy Płock prawa użytkowania 
wieczystego działek położonych w Płocku przy ul. 3-go 
Maja oznaczonych nr ewidencyjnym 602/5 i 602/4 o 
łącznej powierzchni 3815 m.kw.

Uchwała zrealizowana - akt notarialny Rep. A 16196/2007 
z dnia 12.10.2007.

Dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach 
programu budowy 300 mieszkań czynszowych we 
współpracy z MTBS Sp. z o.o.

Uchwała w trakcie realizacji - podpisano porozumienie z MTBS Sp. z o.o. 
Uchwała będzie realizowana w latach 2007-2010. W 2007 przekazano do 
MTBS Sp. z o.o. 417.544,62 zł. W 2008 zostanie przekazana kwota 
411.000,00 zł. 

Zmiany uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z 
dnia 28.06.2005 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Płocka

Uchwała zrealizowana  – do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Płocka na lata 2005-2013 kierunkowo do 2020 r. wprowadzone zostały 
dwa zadania inwestycyjne: „Osiedle domków wielorodzinnych z 
infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu na osiedlu 
Miodowa – Jar.” oraz „Remont zespołu zabytkowego budynków Zakładu 
Karnego w Płocku przy ul. Sienkiewicza 22.”

Przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, 
znajdującym się na terenie miasta Płocka

Uchwała zrealizowana -  zawarto umowy o dotacje z beneficjentami, 
wypłacono dotacje, beneficjenci rozliczyli się z wypłaconych dotacji, 3 
beneficjentów nie wykonało zadań w całości podpisano z nimi aneksy, na 
podstawie których beneficjenci dokończą realizację zadań z własnych 
środków.
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Zmiany statutu Płockiej Galerii Sztuki w Płocku
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Zmiany uchwały Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z 
dnia 20.04.2004 r. w sprawie programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004-2008, 
zmienionej uchwałą Nr 693/XXXIX/05 Rady Miasta 
Płocka z dnia 26.04.2005 r., w zakresie polityki 
czynszowej oraz planów w zakresie sprzedaży lokali

Uchwała w trakcie realizacji -  trwają działania zmierzające do 
opracowania nowych zasad ustalania indywidualnych stawek czynszu dla 
lokali mieszkalnych. Z uwagi na duże potrzeby mieszkaniowe nie 
przeznaczono do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego żadnego 
lokalu mieszkalnego. 

Zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej 
„Przyjaznych Serc”w Płocku

Uchwała zrealizowana  – Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”  w 
Płocku funkcjonuje w oparciu o zmieniony statut. 

Zawarcia  z Ministrem Edukacji Narodowej 
porozumienia w sprawie wykonania w 2007 r. zadań 
edukacyjnych rządowego Programu na rzecz 
społeczności romskiej w Polsce

Uchwała w trakcie realizacji -  szczegółowy opis realizacji uchwały w 
sprawozdaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława 
Broniewskiego

Uchwała zrealizowana  – Książnica Płocka  funkcjonuje w oparciu o 
zmieniony statut. 

Zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w 
Płocku

Uchwała zrealizowana  – Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki  w Płocku 
funkcjonuje w oparciu o zmieniony statut. 
Uchwała zrealizowana  – Płocka Galeria Sztuki  funkcjonuje w oparciu o 
zmieniony statut. 

Zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. 
Witolda Lutosławskiego

Uchwała zrealizowana  – Płocka Orkiestra Symfoniczna funkcjonuje w 
oparciu o zmieniony statut. 

Skargi Pani Anny Czaja zam. w Płocku dotyczącej 
udzielenia pomocy w celu umożliwienia spokojnego 
zamieszkiwania w zajmowanym lokalu oraz 
przeprowadzenia niezbędnego remontu

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka uznała skargę Pani Anny 
Czaja dotyczącą udzielenia pomocy w celu umożliwienia spokojnego 
zamieszkiwania w zajmowanym lokalu oraz przeprowadzenia 
niezbędnego remontu za nieuzasadnioną.        

Skargi Pani Barbary Rudzińskiej – Panuś zam. w Płocku 
na działania Prezydenta Miasta Płocka

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka uznała skargę Pani Barbary 
Rudzińskiej – Panuś  na działania Prezydenta Miasta Płocka za 
nieuzasadnioną.        

Nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta 
Płocka” Panu Stanleyowi Podzielińskiemu

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka nadała Godność 
„Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Panu Stanleyowi 
Podzielińskiemu za wkład pracy na rzecz współpracy społeczności Płocka 
i Fort Wayne.
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113 163 XI 28.08.2007

Wystawienie weksla własnego in blanco
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Uchwała zrealizowana - dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 
2007 zgodnie z treścią uchwały, tj.: 
-zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
4.350.905,74 zł., 
-zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
4.810.578,00 zł., 
-zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
9.161.483,74 zł. 

Uchwała zrealizowana - wystawiony został weksel  in blanco „bez 
protestu” wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej 
realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn: ,,Region Płocki – 
regionem europejskim” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego”.

Przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i 
zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji 
Narodowej (warsztaty Mistrz-Uczeń)

Uchwała zrealizowana -podpisano porozumienie z   Ministrem Edukacji 
Narodowej, zorganizowano XXI Międzynarodowe Interdyscyplinarne 
Warsztaty Artystyczne „Mistrz – Uczeń”.

Wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie 
dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej na 
okres przekraczający rok budżetowy

Uchwała zrealizowana - na podstawie zapisów zawartych w ww. 
uchwale Miejski Zarząd Dróg zawarł umowę na okres przekraczający rok 
budżetowy na przebudowę ulicy Dębowej. 

Zmiany uchwały nr 151/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 
26 czerwca 2007 r. w sprawie przyznania dotacji 
celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane przy zabytku nieruchomym 
wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na 
terenie miasta Płocka

Uchwała zrealizowana - zmniejszono zakres prac i robót budowlanych 
przy obiekcie Nowy Rynek 4, pomniejszono kwotę przyznanej dotacji. 
Beneficjent wykonał zadanie, złożył sprawozdanie końcowe.  

Wyłączenie trybu przetargowego przy najmie lokalu 
użytkowego o powierzchni 48,46 m.kw., przy ul. 
Kolegialnej 33

Uchwała zrealizowana -zawarto umowę najmu na okres od 01.11.2007r. 
do 31.10.2008 r.

Przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego 
położonego w Płocku przy ul. Kolegialnej 33 o pow. 
48,46 m.kw., wraz z oddaniem udziału w gruncie w 
wieczyste użytkowanie, przyznania najemcy 
pierwszeństwa w nabyciu oraz określenia zasad 
sprzedaży

Uchwała nie została zrealizowana – najemca - Zakłady Mięsne S.A. - nie 
wystąpił z wnioskiem o wykup lokalu użytkowego położonego w Płocku 
przy ul Kolegialnej 33.
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Przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Sanniki na 
poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień 
w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Sanniki

Uchwała zrealizowana -zgodnie z zawartym porozumieniem nr 
21/WZS/P/124/07 z dnia 21.09.2007r.

Zmiany uchwały nr 129/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 
26 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu 
Zdzisława Rakowskiego do ustaleń Mpzp Osiedla 
Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana -Postanowienie WSA z dnia 26 października 2007 
r., Sygn. Akt IVSA/Wa 1726/07 o odrzuceniu skargi

Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 
rejonie ul. Długiej w Płocku

Uchwała w trakcie realizacji -przygotowano opis przedmiotu 
zamówienia w celu wyboru wykonawcy. Złożono wniosek do Wydziału 
Zamówień Publicznych na realizację zadania.

Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów 
Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego  
położonych przy ul. Łukasiewicza w Płocku

Uchwała w trakcie realizacji - Wydział  Urbanistyki i Architektury jest w 
trakcie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia w celu wyboru 
wykonawcy. 

Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
przy ul. Zglenickiego w Płocku

Uchwała w trakcie realizacji -przygotowano opis przedmiotu 
zamówienia w celu wyboru wykonawcy. Złożono wniosek do Wydziału 
Zamówień Publicznych na realizację zadania.

Pozbawienia odcinków ul. Norbertańskiej 
dotychczasowej kategorii drogi gminnej

Uchwała zrealizowana – w trybie określonym przepisami ustawy o 
drogach publicznych, dwa odcinki ulicy zostały pozbawione kategorii 
drogi gminnej ze względu na nie spełnianie minimalnych parametrów 
technicznych.

Pozbawienia ulicy Tumskiej dotychczasowej kategorii 
drogi gminnej

Uchwała zrealizowana – w trybie określonym przepisami ustawy o 
drogach publicznych, ulica została pozbawiona kategorii drogi gminnej ze 
względu na nie spełnianie minimalnych parametrów technicznych.

Pozbawienia ulicy Wesółka dotychczasowej kategorii 
drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg 
gminnych

Uchwała zrealizowana – ulica została pozbawiona kategorii drogi 
powiatowej ze względu na pozbawienie tej kategorii całego ciągu drogi 
powiatowej nr 6902W. Pozbawienie kategorii nastąpiło na wniosek 
Powiatowego Zarządu Dróg w Płocku, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Zarządu Województwa Mazowieckiego, w trybie określonym w ustawie 
o drogach publicznych.

Skargi Pani Małgorzaty Lewandowskiej zam. W Płocku 
na niezgodne z prawem działanie Dyrektora Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Płocku

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka uznała się za niewłaściwą do 
rozpatrzenia skargi, stwierdzając, iż skarga dotyczy spraw ze stosunku 
pracy a organem właściwym w tej sprawie jest Sąd Rejonowy – Sąd Pracy 
w Płocku. Rada pozostawiła skargę bez rozpatrzenia.
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128 178 XI 28.08.2007

129 179 XI 28.08.2007 Ustalenia nazwy dla ronda (Wojska Polskiego)
130 180 XI 28.08.2007
131 181 XI 28.08.2007 Ustalenia nazwy dla nowej przeprawy mostowej

132 182 XI 28.08.2007

133 183 XII 12.09.2007

Zmian w podziale miasta Płocka na obwody głosowania

134 184 XIII 25.09.2007

135 185 XIII 25.09.2007

Wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika księcia 
Bolesława III Krzywoustego na placu Gabriela 
Narutowicza w Płocku

Uchwała w trakcie realizacji - w dniu 20 lutego 2008 roku ogłoszono 
konkurs na “Wykonanie projektu pomnika księcia Bolesława 
Krzywoustego zlokalizowanego na placu Gabriela Narutowicza w 
Płocku”. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 
do dnia 04.04.2008.
Uchwała zrealizowana – nadano nazwę „Wojska Polskiego”.

Ustalenia nazwy dla ronda (19 pp Odsieczy Lwowa) Uchwała zrealizowana – nadano nazwę „19 pp Odsieczy Lwowa”. 
Uchwała zrealizowana – nadano nazwę „Most Solidarności”

Zmiany uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z 
dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia 
na nie środków PFRON na rok 2007

Uchwała zrealizowana  –  szczegółowy opis realizacji uchwały w 
sprawozdaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Uchwała zrealizowana - W związku z podjęciem przez Sejm RP uchwały 
w sprawie skrócenia kadencji Sejmu, Prezydent RP zarządził wybory do 
Sejmu RP i do Senatu RP. W związku z tym faktem Rada Miasta Płocka 
zobowiązana była do podjęcia uchwały dotyczącej utworzenia obwodów 
odrębnych, które są tworzone każdorazowo przy zarządzanych 
wyborach.

Przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka w sprawie 
PKN ORLEN S.A. W Płocku

Uchwała zrealizowana – Rada Miasta Płocka wyraziła stanowczy 
sprzeciw w sprawie zapowiedzi połączenia firm PKN ORLEN S.A.  i 
LOTOS S.A. Gdańsk z przeniesieniem siedziby spółki PKN do Gdańska. 

Utworzenia rachunków dochodów własnych przez 
jednostki budżetowe miasta Płocka

Uchwała zrealizowana - rozszerzony został katalog źródeł dochodów  
rachunku dochodów własnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym oraz 
szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, 
ponadpodstawowych oraz placówkach oświatowo – wychowawczych.
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zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 r. 

137 187 XIII 25.09.2007
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Uchwała zrealizowana - dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 
2007 rok zgodnie z treścią uchwały, tj.: 
- zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
36.350,00 zł., 
-zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
1.880.396,46 zł., 
-zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
3.370.200,08 zł., 
-zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
5.214.246,54 zł.

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta 
Płocka na 2007 rok

Uchwała zrealizowana - w 2007 roku zaciągnięty został kredyt 
długoterminowy w wysokości. 36.200.000,00 zł. na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2007.

Udzielenia bonifikaty z tytułu opłaty za oddanie w 
trwały zarząd nieruchomości położonej w Płocku przy 
ul. Mościckiego 6 oznaczonej nr ewid. 409 o pow. 3825 
m. kw. Zabudowanej budynkiem użytkowym oraz przy 
ul. Mościckiego 27 oznaczonej nr ewid. 341 o pow. 2785 
m.kw. Zabudowanej budynkiem użytkowym na rzecz 
Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku na 
cele statutowe nie związane z działalnością zarobkową

Uchwała zrealizowana - decyzja nr OGN.II.72244/16/07 oraz 
nr OGN.II.72244/16/1/07;

Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i 
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub 
budżetowych jednostek organizacyjnych Miasta Płocka, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób 
do tego uprawnionych

Uchwała zrealizowana - dostosowano określenia używane w treści 
uchwały do zapisów art. 43 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
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Odwołania Rzecznika Konsumentów

Sposobu ustalenia opłat dodatkowych w razie 
niedopełnienia zapłaty należności przewozowych z 
tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o 
zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i 
rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany 
trasy środka transportowego bez uzasadnionej potrzeby 
oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

Uchwała zrealizowana - Uchwała stanowi tekst jednolity uchwały Nr 
508/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 oraz uchwały 
Nr 762/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005. Zmiany 
zostały wprowadzone w związku ze zmianą ustawy – Prawo 
przewozowe. Uchwała obowiązuje od 1 listopada 2007.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis

Uchwała w trakcie realizacji - do chwili obecnej nie wpłynął żaden 
wniosek. 

Przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Staroźreby  na 
poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień 
w Płocku w roku 2007 mieszkańców Gminy Stroźreby

Uchwała zrealizowana – zgodnie z zawartym porozumieniem nr 
19/WZS/P/133/07 z dnia 30.10.2007.

Wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres 
przekraczający rok budżetowy na utrzymanie czystości i 
konserwację zieleni na terenie miasta Płocka w rejonie 
I, w Rejonie II oraz w Rejonie IV

Uchwała zrealizowana – umowy na wykonanie powyższych prac zostały 
zawarte z wykonawcami na okres od 28.12.2007 do 31.11.2008.

Ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz 
ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu 
zbiorowego

Uchwała zrealizowana - wprowadzone uchwałą zmiany 
doprecyzowały listę osób uprawnionych do ulgowych i bezpłatnych 
przejazdów po okazaniu stosownych dokumentów (lista osób stanowi 
załącznik do uchwały). Uchwała obowiązuje od 1 października 2007.

Wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy 
Płock przy ul. Medycznej w Płocku

Uchwała zrealizowana – zawarta umowa dzierżawy nr 
155/OGN.I.w.201/07 zawarta w dniu 22 listopada 2007.

Delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka na wniosek Zastępcy 
Prezydenta Miasta Płocka Dariusza Zawidzkiego delegowała dwóch 
radnych Piotra Szpakowicza i Jacka Jasiona do Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku.
Uchwała zrealizowana – Rada Miasta Płocka odwołała Panią Elizę 
Błaszkiewicz ze stanowiska Rzecznika Konsumentów, zgodnie z jej 
wnioskiem. Odwołanie było równoznaczne z rozwiązaniem umowy o 
pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
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Reprezentowania Rady Miasta Płocka w 
postępowaniach przed sądami administracyjnymi

Uchwała zrealizowana - Radca prawny Barbara Pawelska została 
upoważniona do reprezentowania Rady Miasta Płocka w postępowaniu 
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i 
Naczelnym Sądem Administracyjnym jako sądem II instancji w sprawach: 
- ze skargi Zdzisława Rakowskiego na uchwałę Nr 129/X/07 Rady Miasta 
Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu do 
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Podolszyce Południe w Płocku – sygn akt IV SA/Wa 1726/07 – sprawa 
zakończona prawomocnym postanowieniem o  odrzuceniu skargi;              
- ze skargi Agnieszki i Jacka Jabłońskich  na uchwałę Nr 139/X/07 Rady 
Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007  w sprawie rozpatrzenia zarzutu do 
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Podolszyce Południe w Płocku – sygn. akt IV SA/Wa 1748/07- sprawa w 
toku;
– ze skargi Wandy Krakowskiej na uchwałę Nr 131/X/07 Rady Miasta 
Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu do 
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Podolszyce Południe w Płocku – sygn. akt IV SA/Wa 1748/07 – sprawa w 
toku.

Uchwała zrealizowana - dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 
2007 rok zgodnie z treścią uchwały, tj.: 
-zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
95.000,00 zł., 
-zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
578.235,43 zł., 
-zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
1.244.269,50 zł., 
-zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
1.727.504,93 zł.
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Zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 695/XXXIX/05 
z dnia 26.04.2005 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej, zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 
712/XL/05 z dnia 24.05.2005

Uchwała nie została zrealizowana  – w Uchwale nr 200/XIV/07 
wskazano, aktualne na 2007 r, źródło finansowania trzeciej transzy 
pomocy finansowej dla gminy Radzanowo udzielonej zgodnie z 
warunkami porozumienia  nr 2/KPM.PM/P/29/05 z dnia 31.05.2005r. 
Pomoc finansowa dla gminy Radzanowo miała być przeznaczona na 
przebudowę drogi gminnej nr 19 na odcinku od ul. Żyznej w Płocku do 
drogi wojewódzkiej nr 567 – Płock – Płońsk o długości 0,85 km oraz 
budowę infrastruktury technicznej między drogą wojewódzką nr 567 a 
granicą miasta Płocka. Ponieważ warunki w/w porozumienia nie zostały 
spełnione, nie wypłacono ostatniej transzy pomocy finansowej, co 
spowodowało niezrealizowanie uchwały.
Zgodnie z uchwałą oraz warunkami porozumienia  zmienionego 
aneksami, wypłata  trzeciej transzy w ramach dotacji celowej powinna 
zostać wypłacona  ze środków niewygasających budżetu miasta z 2006, a 
jej wypłata jest uzależniona od uzyskania ostatecznej decyzji 
lokalizacyjnej. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania tej 
decyzji, a więc nie spełnienia warunków § 4 ust. 1 w/w porozumienia, 
trzecia transza pomocy finansowej nie została wypłacona gminie 
Radzanowo.

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
dotyczącego zabezpieczenia środków na realizację 
projektu „Region Płocki – regionem europejskim” w 
ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Uchwała zrealizowana – Realizacja projektu „Region Płocki – regionem 
europejskim” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego wymaga 
corocznego zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu oraz 
dla zapewnienia płynności finansowej realizacji projektu. Wydzielenie 
kwot wymienionych w uchwale nastąpiło z budżetu przypadającego na 
doskonalenie i dokształcanie pracowników Urzędu Miasta Płocka i nie 
będzie stanowić dodatkowego obciążenia budżetu miasta z tego tytułu. 

Wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski 
Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na okres 
przekraczający rok budżetowy

Uchwała zrealizowana  – Miejski Zespół Obiektów Sportowych zawarł 
umowy na okres przekraczający rok budżetowy na zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania lodowisk miejskich zlokalizowanych na 
Starym Rynku oraz przy Pływalni Miejskiej ,,Podolanka”.
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W sprawie zmiany uchwały  Nr 80/VII/07 Rady Miasta 
Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia 
zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
przeznaczenia na nie środków PFRON na rok 2007

Uchwała zrealizowana  –  szczególowy opis realizacji uchwały w 
sprawozdaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów 
sportowych stanowiącego załącznik do uchwały nr 
964/LVII/06 z dnia 27.06.2006 r. zmienionego uchwałą 
Rady Miasta Płocka Nr 988/LVIII/06

Uchwała w trakcie realizacji – stypendia na 2008 są przyznawane 
zgodnie ze zmienionym regulaminem przyznawania stypendiów 
sportowych.

Zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28.05.2002 r. w 
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka

Uchwała w trakcie realizacji – podczas wynajmowania   mieszkań 
stanowiących własność Gminy Płock i przekazanych w dyspozycję 
organom Policji.  Zgodnie z tą uchwałą umowy najmu mogą być 
zawierane z osobami, które w trybie decyzji administracyjnej wydanej na 
podstawie art. 97 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji otrzymały 
przydział mieszkania pozostającego w dyspozycji organu wydającego 
decyzję, pod warunkiem przygotowania lokalu do zasiedlenia przez 
organ, w którego dyspozycji lokal się znajduje lub przez osobę 
wymienioną w decyzji.

Wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy 
Płock przy ul. Granicznej w Płocku  

Uchwała zrealizowana - umowa dzierżawy nr 165/OGN.I.w.213/07 
zawarta w dniu 5 grudnia 2007.

Wyrażenia zgody na jednorazowe odstępstwo od 
terminu składania wniosku o dotowanie szkoły 
publicznej

Uchwała zrealizowana - wyrażono zgodę na dotowanie szkoły publicznej 
Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego od dnia 01 listopada 2007.

Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na 
kadencję 2008-2011

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka zgodnie z ustawą z dnia 
27.07.2001- Prawo o ustroju sądów powszechnych i pismem Prezesa Sądu 
Okręgowego w Płocku, dokonała wyboru 4 ławników sądowych do Sądu 
Rejonowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011.

Wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2008-
2011

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka zgodnie z ustawą z dnia 
27.07.2001 - Prawo o ustroju sądów powszechnych i pismem Prezesa 
Sądu Okręgowego w Płocku, dokonała wyboru 8 ławników sądowych do 
Sądu Rejonowego – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku 
na kadencję 2008 – 2011.
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Wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2008-
2010

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka zgodnie z ustawą z dnia 
27.07.2001- Prawo o ustroju sądów powszechnych i pismem Prezesa Sądu 
Okręgowego w Płocku, dokonała wyboru 12 ławników sądowych do 
Sądu Okręgowego – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku 
na kadencję 2008 – 2011.

Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na 
kadencję 2008-2009

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka zgodnie z ustawą z dnia 
27.07.2001- Prawo o ustroju sądów powszechnych i pismem Prezesa Sądu 
Okręgowego w Płocku, dokonała wyboru 17 ławników sądowych do 
Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011.

Uchwała zrealizowana -  Z dniem 1 stycznia 2008 został utworzony 
Miejski Urząd Pracy w Płocku.

Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych

Uchwała zrealizowana -  uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 225, poz. 6508 z dnia 
9.11.2007 r. i obowiązuje od dnia 23.11.2007 r. O publikacji 
powiadomiono ZUOK Sp. z o.o., Straż Miejską w Płocku oraz firmy 
odbierające odpady komunalne, tj. SITA PGK Sp. z o.o., REMONDIS 
Sp. z o.o., "EKO-MAZ" Sp. z o.o. W oparciu o wskazane w uchwale 
górne stawki firmy wywozowe zawierają umowy z właścicielami 
nieruchomości na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych.

Zmiany uchwały nr 194/XIII/07 Rady Miasta Płocka z 
dnia 25.09.2007 r. - sprostowania błędu pisarskiego

Uchwała zrealizowana – Rada Miasta Płocka dokonała sprostowania 
błędu pisarskiego w § 4 ust. 2 uchwały Nr 194/XIII/07 z dnia 25.09.2007. 
Zamiast „1 października” wprowadzono „1 listopada” . Uchwała 
obowiązuje od 1 listopada 2007. 

Przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej i 
zawarcia porozumienia z Narodowym Centrum Kultury 
prowadzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na realizację ogólnopolskiego programu 
„Śpiewająca Polska”

Uchwała zrealizowana – podpisano umowę nr 680/2007 z Narodowym 
Centrum Kultury w Warszawie  -  przekazano środki na realizację 
programu „Śpiewająca Polska” przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Płocku.
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Opłaty od posiadania psów
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Uchwała zrealizowana - dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 
2007 rok zgodnie z treścią uchwały, tj.:                                                       - 
zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
250.060,00 zł., 
-zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
25.478.527,70 zł., 
-zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
14.733.868,71 zł., 
-zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
14.962.366,41 zł

Uchwała zrealizowana - dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 
2007 rok zgodnie z treścią uchwały, tj.: 
-zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
1.294,33 zł., 
-zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
79.011,22 zł., 
-zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
899.471,71 zł., 
-zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
977.188,60 zł

Zmieniająca uchwałę Nr 982/LVIII/06 Rady Miasta 
Płocka z dnia 29.08.2006 r. w sprawie trybu prac i 
procedury uchwalania Budżetu Miasta Płocka oraz 
rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała zrealizowana -budżet miasta Płocka opracowywany jest zgodnie 
z brzmieniem znowelizowanej ustawy o finansach publicznych w części 
dotyczącej podziału planowanych dochodów na dochody bieżące i 
majątkowe.

Uchwała zrealizowana - zgodnie ze stawkami uchwalonymi na podstawie 
tej Uchwały pobierana jest opłata od posiadania psów.  Opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 260, poz. 8433.

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień od tego podatku

Uchwała zrealizowana -zgodnie ze stawkami uchwalonymi na podstawie 
tej Uchwały dokonano wymiaru podatku od nieruchomości za 2008 r. 
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
Nr 260, poz. 8434.
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Określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych

Uchwała zrealizowana -zgodnie ze stawkami uchwalonymi na podstawie 
tej Uchwały dokonano wymiaru podatku od środków transportowych. 
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
Nr 260, poz. 8435.

wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy 
Płock przy ul. Sierpeckiej w Płocku  

Uchwała zrealizowana -umowa dzierżawy nr 20/OGN.I.w.26/08 
zawarta w dniu 18 stycznia 2008.

Wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości gruntowych przy ul. Kolejowej, ul. 1 
Maja i ul. Bielskiej w Płocku, będącej własnością gminy 
Płock

Uchwała zrealizowana -umowa dzierżawy nr 1/OGN.I.w.4/08 zawarta 
w dniu 3 stycznia 2008.

Wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy 
Płock przy ul. Batalionów Chłopskich w Płocku  

Uchwała zrealizowana -umowa dzierżawy nr 15/OGN.I.w.21/08 
zawarta w dniu 15 stycznia 2008.

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Płock oznaczonej nr 430/6 położonej w 
Płocku przy ul. Okrzei na rzecz Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Komunalnik” 

Uchwała w trakcie realizacji - zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka 
Nr 1664/08 z dnia 28 lutego 2008. ; Prowadzone działania  zmierzające 
do podpisania aktu notarialnego.

Wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płocka do 
międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak 
Gotyku Ceglanego”

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka wyraziła zgodę na 
przystąpienie Miasta Płocka na prawach członka zwyczajnego do 
międzygminnego stowarzyszenia pn. „Europejski Szlak Gotyku 
Ceglanego” z siedzibą w Berlinie. 

Wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski 
Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na okres 
przekraczający rok budżetowy

Uchwała zrealizowana -Miejski Zespół Obiektów Sportowych zawarł 
umowy na okres przekraczający rok budżetowy na konserwację urządzeń 
dźwigowych na Pływalni Miejskiej ,,Podolanka” oraz Hali Sportowej w 
Borowiczkach, administrowanie i serwisowanie Elektronicznego Systemu 
Obsługi Klienta na Pływalniach Miejskich ,,Jagiellonka” oraz przy Al. 
Kobylińskiego, świadczenie profilaktycznych usług medycznych dla 
pracowników MZOS, transportu gotówki z obiektów MZOS, usług 
pocztowych, wywożenie odpadów komunalnych oraz udzielanie licencji 
na publiczne odtwarzanie utworów na obiektach MZOS.
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Wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski 
Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na okres 
przekraczający rok budżetowy

Uchwała zrealizowana - uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy na:                                                                    1) 1) 
przygotowanie projektu sygnalizacji świetlnej wraz z koordynacją, a 
także analiza organizacji ruchu w okolicach nowej przeprawy 
mostowej: w 2007 wydatkowano 15 860,00 zł, na 2008 pozostało 54 
900,00 zł;
2) przestawienie słupa linii elektroenergetycznej na ulicy Nizinnej: w 
2007 zrealizowano cały zakres umowny i wydatkowano na ten cel   10 
618,40 zł.

Ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania 
dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, 
znajdującym się na terenie Miasta Płocka

Uchwała w trakcie realizacji - dotacje celowe na prace konserwatorskie 
przyznawane będą co roku; wnioski, które wpłynęły w br. są obecnie  
rozpatrywane przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta.

Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 
miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne 
lub fizyczne

Uchwała w trakcie realizacji - uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego Nr 260, poz. 8437 
z dnia 14 grudnia 2007 z mocą  obowiązującą  od dnia 01 stycznia 2008. - 
udzielanie i rozliczanie dotacji odbywa się zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w uchwale 

Przyjęcia programu samorządowego dla Miasta Płocka 
„Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”

Uchwała zrealizowana  – Rada Miasta Płocka przyjęła program samorządo

Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 
miasta Płocka na rok 2008

Uchwała zrealizowana  –  Rada Miasta Płocka przyjęła Miejski Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 
miasta Płocka na rok 2008.

Zmiany uchwały nr 42/IV/06 w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na 
rok 2007

Uchwała zrealizowana  –  szczegółowy opis realizacji uchwały w 
sprawozdaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
działającymi na terenie Miasta Płocka na 2008 r.”

Uchwała zrealizowana  –  „Programu współpracy Miasta Płocka z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka 
na 2008 r.”
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Zmieniająca uchwałę Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka 
z dnia 27.03.2007  r. w sprawie określenia zadań 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia 
na nie środków PFRON na rok 2007

Uchwała zrealizowana  –  szczegółowy opis realizacji uchwały w 
sprawozdaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Uchwała zrealizowana -  Rada Miasta Płocka stwierdziła wygaśnięcie z 
dniem 01.11.2007 r. mandatu radnego Pana Andrzeja Jacka 
Nowakowskiego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 5 – KW Platforma 
Obywatelska RP w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu 
radnego związanego z wyborem na Posła RP.
Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka stwierdziła wygaśnięcie z 
dniem 01.11.2007 r. mandatu radnego Pana Eryka Stanisława Smulewicza 
w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP 
w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu radnego związanego z 
wyborem na Posła RP.

Stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w doraźnej 
Komisji ds. Organizacji Pracy Rady

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka stwierdziła wygaśnięcie 
członkostwa w doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady radnego 
Andrzeja Nowakowskiego w związku ze zrzeczeniem się mandatu 
radnego Rady Miasta Płocka.

Stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji 
Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta 
Płocka 

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka stwierdziła wygaśnięcie 
członkostwa w Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej 
radnego Andrzeja Nowakowskiego w związku ze zrzeczeniem się 
mandatu radnego Rady Miasta Płocka. 

Stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji 
Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka 

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka stwierdziła wygaśnięcie 
członkostwa w Komisji Polityki Społecznej radnego Andrzeja 
Nowakowskiego w związku ze zrzeczeniem się mandatu radnego Rady 
Miasta Płocka. 

Stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Płocka 

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka stwierdziła wygaśnięcie 
członkostwa w Komisji Rewizyjnej radnego Eryka Smulewicza w 
związku ze zrzeczeniem się mandatu radnego Rady Miasta Płocka. 

Stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji  
Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady 
Miasta Płocka 

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka stwierdziła wygaśnięcie 
członkostwa w Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta 
radnego Eryka Smulewicza w związku ze zrzeczeniem się mandatu 
radnego Rady Miasta Płocka. 
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Obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka

Delegowania członka Komisji Polityki Społecznej Rady 
Miasta Płocka do Rady Sportu w Płocku

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka na wniosek Zastępcy 
Prezydenta Miasta Płocka Pana Piotra Kubery delegowała radnego 
Tomasza Maliszewskiego do Rady Sportu w Płocku powołanej przez 
Prezydenta Miasta Płocka.

Wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do 
spółki pod firmą WISŁA Płock Spółka Akcyjna

Uchwała zrealizowana -Miasto Płock nabyło nieodpłatnie 100% akcji 
spółki Wisła Płock S.A.. Uchwała jest konsekwencją podpisanego w 
dniu 1 czerwca 2007 porozumienia pomiędzy Miastem Płock a PKN 
Orlen S.A.

Przejęcia przez Gminę Płock od Polskiego Koncernu 
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna nieruchomości 
położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza oznaczonej 
jako działki nr 235/1, 235/2, 235/3 o łącznej 
powierzchni 99 123 m.kw.

Uchwała zrealizowana -akt notarialny Rep. A 9921/2007 
z dnia 20.12.2007.

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na 
osiedlach Borowiczki i Imielnica”

Uchwała nie została zrealizowana  – nie została podjęta ostateczna 
decyzja przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w sprawie możliwości udzielenia pożyczki na zadanie pn.: 
„Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach 
Borowiczki i Imielnica”
Uchwała zrealizowana - wystawiony został weksel in blanco wraz z 
deklaracją wekslową jako zabezpieczenie zwrotu kwoty 1.200.000,00 zł. 
w przypadku umorzenia części pożyczki udzielonej na podstawie umowy 
Nr 475/02/OA/P zawartej z WFOŚiGW w związku z realizacją zadania 
„Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej – Płock Spółka z o.o.” 

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka obsadziła mandat radnego 
na podstawie pisma Komisarza Wyborczego w Płocku, poprzez 
wstąpienie na to miejsce Pana Grzegorza Lewickiego w okręgu 
wyborczym nr 2 z listy nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP, który w 
wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
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Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka obsadziła mandat radnego 
na podstawie pisma Komisarza Wyborczego w Płocku, poprzez 
wstąpienie na to miejsce Pana Andrzeja Łachmańskiego w okręgu 
wyborczym nr 3 z listy nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP, który w 
wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. 
„Zakup 8 sztuk autobusów dla Komunikacji Miejskiej w 
Płocku”

Uchwała nie została zrealizowana  – nie została podjęta ostateczna 
decyzja przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w sprawie możliwości udzielenia pożyczki na zadanie pn.: 
,,Zakup 8 sztuk autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Płocku”.

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: 
Prosta, Sielska, Kątowa, Chmielna na osiedlu Imielnica 
w Płocku”

Uchwała nie została zrealizowana  – nie została podjęta ostateczna 
decyzja przez wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w sprawie możliwości udzielenia pożyczki na zadanie pn.: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Prosta, Sielska, 
Kątowa, Chmielna na osiedlu Imielnica w Płocku”.

Rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji 
Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby 
przekraczającej normę

Uchwała w trakcie realizacji – w  związku z bardzo pozytywnymi 
efektami uzyskanymi w latach 2005 - 2007, w wyniku wprowadzenia do 
bieżących działań Policji dodatkowych, uzupełniających patroli, 27 
grudnia 2007 zawarto kolejne porozumienie pomiędzy Komendantem 
Miejskim Policji w Płocku a Miastem Płock, w sprawie wystawienia 
dodatkowych umundurowanych i operacyjnych pieszych patroli oraz 
zmotoryzowanych patroli działających w granicach administracyjnych 
miasta. Koszt dodatkowych patroli ponosi Miasto w wysokości 125,00 zł 
brutto za pełnienie ośmiogodzinnej służby patrolowej przez jednego 
funkcjonariusza. W budżecie miasta Płocka na 2008 zagwarantowano na 
ten cel 170 tys. zł. Porozumienie zawarto na okres od dnia 1 stycznia do 
dnia 31 grudnia 2008. Uchwała realizowana jest od dnia 1 stycznia 2008.

Zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd 
Miasta Płocka

Uchwała w trakcie realizacji - od 1 stycznia do 29 lutego 2008 r.
zarejestrowano 193 przedsiębiorców, dokonano 334 zmian w ewidencji 
i wykreślono 262 przedsiębiorców wydając decyzję o wykreśleniu. 

Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków 
dochodów własnych przez jednostki budżetowe miasta 
Płocka

Uchwała zrealizowana - budżet miasta Płocka na 2008 został opracowany 
w części dotyczącej rachunków dochodów własnych w oparciu o zapisy 
tejże uchwały.
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zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007

Zmian w uchwale nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka 
z dnia 24.10.2006 r. w sprawie nadania statutów 
jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej 
działającym na terenie miasta Płocka 

Uchwała zrealizowana – jednostki organizacyjne pomocy społecznej 
funkcjonują w oparciu o zmienione statuty.

Zmiany uchwały Nr 119/X/03 Rady Miasta Płocka z 
dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia stawek za 
jeden kilometr przebiegu

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka dokonała zmiany stawki za 
jeden kilometr przebiegu dla samochodu osobowego, które to stawki 
dotyczą radnych Rady Miasta Płocka korzystających z delegacji w ramach 
wykonywanego mandatu radnego i korzystają w tym celu z prywatnego 
samochodu.

Rozszerzenia składu osobowego Komisji Polityki 
Społecznej Rady Miasta Płocka

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka rozszerzyła skład osobowy 
Komisji Polityki Społecznej o radnych Grzegorza Lewickiego i Andrzeja 
Łachmańskiego.

Rozszerzenia składu osobowego Komisji Inwestycji, 
Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka rozszerzyła skład osobowy 
Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta o radnych 
Grzegorza Lewickiego i Andrzeja Łachmańskiego.
Uchwała zrealizowana -ustanowiona została hipoteka kaucyjna na okres 
30 lat od dnia zawarcia umowy w postaci aktu notarialnego jako 
zabezpieczenie zapłaty przez Gminę Płock ewentualnej kary umownej na 
rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na wypadek zmiany 
przeznaczenia lub wykorzystania przedmiotu darowizny lub jego części 
na cele inne niż sportowo – rekreacyjne, dokonanych bez pisemnej zgody 
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Uchwała zrealizowana -dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 
2007 rok zgodnie z treścią uchwały, tj.: 
-zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
545.061,82 zł., 
-zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
648.579,58 zł., 
-zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
3.636.803,02 zł., 
-zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
3.740.320,78 zł.
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Uchwała zrealizowana – Rada Miasta Płocka uchwaliła budżet miasta 
Płocka na 2008.
Uchwała zrealizowana – dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 
2007 rok zgodnie z treścią uchwały, tj.: 
-zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
10.044.270,54 zł., 
-zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
168.071,36 zł., 
-zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
1.072.797,25 zł., 
-zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 
321.281,23 zł.

Wydatków Budżetu Miasta Płocka, które w 2007  nie 
wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała w trakcie realizacji - wydatki niewygasające będą realizowane 
zgodnie z planem przyjętym w tejże uchwale.

Wydania opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier 
(salon gier na automatach) w Płocku przy Alejach 
Floriana Kobylińskiego 4

Uchwała zrealizowana - Rada Miasta Płocka pozytywnie zaopiniowała 
lokalizację ośrodka gier przy Alejach Floriana Kobylińskiego 4 w Płocku 
(przeniesienie salonu z budynku hotelu Petropol przy ul. Jachowicza do 
lokalu przy Alejach Floriana Kobylińskiego 4).

Zmieniająca uchwałę  Nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka 
z dnia 29 maja 2007 r. 

Uchwała zrealizowana -wykaz budżetowych jednostek organizacyjnych 
stosujących zasady wynagradzania pracowników określone w uchwale 
uzupełniony został o nowo utworzoną jednostkę tj. Miejski Urząd Pracy.

Wyrażenia zgody na zawarcie przez Ośrodek 
Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku umów na okres 
przekraczający rok budżetowy

Uchwała zrealizowana -Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy zawarł 
umowy na okres przekraczający rok budżetowy na zakup usług 
internetowych, telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz telefonii 
stacjonarnej.

Wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Płocku umów na okres 
przekraczający rok budżetowy

Uchwała zrealizowana - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł 
umowy na okres przekraczając rok budżetowy na zakup usług 
pocztowych, telefonicznych i telekomunikacyjnych.

Przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta 
Płocka na 2008 r. 

Uchwała w trakcie realizacji - Rada Miasta Płocka przyjęła plany pracy 
stałych Komisji Rady na 2008 r. Uchwała zostanie zrealizowana do 
31.12.2008.
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Przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 
2008 r. 

Uchwała w trakcie realizacji -   Rada Miasta Płocka przyjęła ramowy 
plan pracy Rady na 2008 r. Uchwała zostanie zrealizowana do 31.12.2008

Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w zakresie prowadzenia gminnego 
transportu zbiorowego (Nowy Duninów)

Uchwała zrealizowana - zawarto porozumienie pomiędzy Miastem 
Płock a Gminą Nowy Duninów w sprawie przejęcia przez Miasto 
Płock prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowy 
Duninów.

Wyrażenia zgody na zawarcie umów z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na okres 
przekraczający rok budżetowy

Uchwała zrealizowana - zawarto 7 umów trzyletnich: na prowadzenie 
Ośrodka Profilaktyki i  Terapii Uzależnień i 6 klubów profilaktyki 
środowiskowej.








































