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PROTOKÓŁ Nr LV/06
Z OBRAD LV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 25 KWIETNIA 2006 ROKU
Sesja rozpoczęła się o godz.10.12, a zakończyła o godz.16.20.
Obrady Sesji są nagrywane na mini discach.
Stan radnych
Obecnych
Nieobecni usprawiedliwieni
Nieobecni nieusprawiedliwieni

-

25
24
0
1

Osób zaproszonych
Obecnych

- 139
- 81

Listy obecności stanowią Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1
Otwarcia obrad LV Sesji Rady Miasta Płocka dokonał Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Płocka Pan Tomasz Korga. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad LV Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2005 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji Budżetu Miasta Płocka za 2005 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu przez Prezydenta Miasta,
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu budżetowym i opinii oraz wniosków
radnych i Komisji stałych,
c) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie uwag i wniosków oraz opinii Komisji
Rewizyjnej,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
6. Najważniejsze osiągnięcia sportowe w okresie 2003-2006 (sport młodzieżowy i profesjonalny).
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2005 rok (druk nr 970),
2) zmian w budżecie miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 981),
3) uchylenia Uchwały Nr 662/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w
sprawie zabezpieczenia środków finansowych w latach 2006-2007, niezbędnych dla realizacji
projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku –
Etap II. Budowa odcinka IV i V” w związku ze zgłoszeniem inwestycji do współfinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004-2006 (druk nr 978),
4) zmiany uchwały Nr 659/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w
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sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2005 rok oraz prefinansowania inwestycji pn.
Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I.
Budowa odc. I i II (druk nr 980),
5) współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w budowie 44 mieszkań
w latach 2006-2007 (druk nr 979),
6) rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich
przyznawania (druk nr 975),
7) ustalenia Regulaminu na rok 2006 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych
przez miasto Płock (druk nr 974),
8) powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płocku w likwidacji (druk nr 976),
9) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Bartłomieja w
Płocku (druk nr 972),
10)
nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Liceum Ogólnokształcącemu im. Władysława
Jagiełły w Płocku (druk nr 973),
11)
nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 34 w Płocku (druk nr 977).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi na interpelacje.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Miasta Płocka.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag (został przyjęty w proponowanej wersji).

Ad. pkt 2
Do pracy w Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni radni: Pani radna Barbara
Smardzewska – Czmiel i Pan radny Jan Robakiewicz. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na
kandydowanie. W wyniku głosowania (17 głosów – za, 0-przeciw i 0 – wstrzymujących) Komisja
Uchwał i Wniosków została powołana w proponowanym składzie.
Komisja Uchwał i Wniosków:
- Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel,
- Pan radny Jan Robakiewicz.

Ad. pkt 3
Protokół z obrad LV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku zostały przyjęty w
wyniku głosowania przy 16 głosach za, 0 – przeciw i 2 – wstrzymujących się.

Ad. pkt 4
„Realizacja uchwał Rady Miasta Płocka od dnia 25 stycznia 2005 r. do 29 grudnia 2005 r.” stanowi
Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
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Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
ponieważ jest to materiał typowo techniczny, w związku z tym Państwo otrzymali bardzo
precyzyjne sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miasta Płocka, z uchwał zrealizowanych w
100%, z uchwał, które są w trakcie realizacji, a także z tych kilku niezrealizowanych z obszernym
wyjaśnieniem, dlaczego tak się stało. W związku z tym proponuję, abyśmy nie omawiali
poszczególnych uchwał, a jeśli macie Państwo jakieś uwagi co do ogólnej treści sprawozdania lub
też co do poszczególnych elementów realizacyjnych konkretnych uchwał, bardzo proszę, jesteśmy
w stanie na każde pytanie odpowiedzieć, każdą kwestię wyjaśnić.”
Nie zgłoszono pytań do sprawozdania z realizacji uchwał, w związku z tym Pan
Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka stwierdził, iż przyjmują sprawozdanie.

Ad. pkt 5
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Miasta Płocka za 2003 rok stanowi Załącznik Nr 8 do
niniejszego protokołu.
Sprawozdanie z realizacji Budżetu Miasta Płocka za 2003 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu przez Prezydenta Miasta
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:„ Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Płocczanie! Rok 2003 był rokiem efektywnej pracy płockiego
samorządu, ale jednocześnie rokiem trudnym dla wszystkich nas, płocczan. Mnogość i
różnorodność rozpoczętych inwestycji sprawiła, że trudno chwilami nie odnieść wrażenia, iż
zamieszkaliśmy na wielkim placu budowy. To uciążliwe, ale także bardzo perspektywiczne.
Możliwość podjęcia tak wielu nowych przedsięwzięć zapewnił ubiegłoroczny budżet miasta
Płocka, który w ostatnich trzech latach systematycznie rośnie, między innymi dzięki wyjątkowo
dobrze realizowanemu planowi dochodów, którego wykonanie w roku ubiegłym sięgnęło 103,3 %.
W efekcie w roku 2005 dysponowaliśmy kwotą 596.415.650 złotych, z czego aż 174.900.000
złotych, to jest 32,7% wydatków ogółem wydano na inwestycje w mieście. Plan wydatków został
zrealizowany na poziomie 95,8 %, a wykonanie wydatków bieżących na poziomie 98,36 %.
Szanowni Państwo! Znaczną część budżetu miasta zainwestowaliśmy w przyszłość Płocka, w
oświatę. Wydaliśmy na tę dziedzinę życia 157.773.290 zł, co stanowi 29,5% całego
ubiegłorocznego budżetu. Te kwoty to nie tylko wynagrodzenia i utrzymanie bieżące. To także
inwestycje. Zmienia wygląd Jagiellonka i sala gimnastyczna w SOSW nr 2, rozpoczęto
przebudowę boisk w SOSW nr 1, nowe boiska mają już Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 20, a w
przebudowie są tereny sportowe przy Gimnazjach nr 5 i 2. Przygotowujemy do budowy boisko przy
III Liceum Ogólnokształcącym. Wyremontowaliśmy 28 placówek wychowawczych i oświatowych:
dwa żłobki, jedenaście przedszkoli, trzy gimnazja, trzy zespoły szkół oraz poradnię
psychologiczno-pedagogiczną. Rozpoczęły się prace badawcze i projektowe w Małachowiance.
Zainwestowaliśmy także w samych uczniów, przyznając stypendia motywacyjne za osiągnięcia w
nauce i sporcie w najwyższej, dopuszczanej ustawą kwocie. W ubiegłym roku takimi stypendiami
zostało wyróżnionych 3181 uczniów. Duże wydatki na wspomniane wcześniej inwestycje miejskie
to w perspektywie gwarantowany rozwój miasta. Dynamika tych przedsięwzięć została
zakwalifikowana na pierwszym miejscu w rankingu Rzeczpospolitej wśród miast na prawach
powiatu. Również pierwszą lokatę w kraju otrzymaliśmy w tej samej kategorii od pisma
samorządowego Wspólnota. Dodatkowo udało się w ubiegłym roku wynegocjować z Orlenem 12,5
miliona złotych na budowę hali widowiskowo-sportowej. Wykupiliśmy także grunt pod rozbudowę
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Muzeum Mazowieckiego. Rozpoczęły się przygotowania do tej inwestycji. W Płocku
systematycznie przybywa też mieszkań. W ubiegłym roku wybudowano 150 nowych lokali w
różnych formułach, które częściowo zasiedlano w styczniu bieżącego roku. Wyremontowano
również kolejne bloki z zasobów gminy i wymieniono ok.1300 okien. Znacznie zaawansowana jest
realizacja rewitalizacji Starówki. Ważne miejsce w ubiegłorocznym budżecie zajmowała budowa
nowych dróg i chodników oraz remonty starych ciągów komunikacyjnych. Wydano na ten cel
137.548.678 złotych. Główne inwestycje w tej dziedzinie to budowa mostu,
ul. Tumskiej,
remont starej przeprawy przez Wisłę, czy budowa ul. Gościniec. Nowe ulicy i chodniki zyskały
też osiedla Płocka, na przykład Ciechomicke czy Imielnica. Dokonano remontów bieżących dróg za
11.588..723 zł. Również najwięcej w historii naszego miasta. Do najważniejszych z nich należy
remont ul. Gwardii Ludowej, strony południowej ul. Kobylińskiego, a także chodników przy
ulicach: Miodowej, Sienkiewicza i Gałczyńskiego. Utwardzono też wiele nawierzchni dróg
gruntowych na przykład przy przy ul.Nizinnej i na Gmurach. W ramach gospodarki komunalnej
wydano 34.109.275 zł. Środki przeznaczone zostały głównie na budowę amfiteatru wraz z
zabezpieczeniem skarpy wiślanej, modernizację oświetlenia w mieście, budowę Alei Spacerowej, a
także zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy od Jaru Abisynii do Domu Technika. Wykonano
kompleksowy remont schodów Broniewskiego na odcinku od pomnika do ulicy Mostowej. Nadal
inwestujemy w płocki ogród zoologiczny. W ubiegłym roku zrobiono między innymi wybieg dla
zebr, dwa wybiegi dla osłów somalijskich, wybieg dla cietrzewi, wyremontowano wszystkie ławki,
rozpoczęła się też budowa wybiegu dla pingwinów. Płocki ogród może już stanowić powód do
dumy dla nas płocczan i dla gości naszego miasta. 15.340.298 zł kosztowała w roku 2005 ochrona
zdrowia. Najważniejsze inwestycje to: modernizacja budynku przy ul. Misjonarskiej na potrzeby
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, opracowanie koncepcji rozbudowy przychodni
rehabilitacyjnej przy ul.Tysiąclecia, modernizacja bloku operacyjnego w płockim SZPZOZ, zakup
nowego sprzętu medycznego dla placówki. Przy tej okazji warto podkreślić, iż w minionym roku
przeprowadzaliśmy proces przekształcenia publicznego zakładu w spółkę miejską. Wspólnie ze
związkami zawodowymi reprezentującymi załogę osiągnęliśmy porozumienie, które
satysfakcjonuje wszystkich zainteresowanych. Placówka stojąca jeszcze niedawno na skraju
bankructwa nie ma już problemów finansowych. Przyszłość, zgoda i rozwój. Najlepszy przykład na
przykładzie płockiej służby zdrowia Powróciliśmy też do zapomnianej tradycji tzw. „białych
sobót”. W trakcie trzech takich akcji przeprowadzonych w roku ubiegłym, z bezpłatnych porad
lekarskich skorzystało ponad 500 płocczan. Istotne miejsce w wydatkach 2005 roku zajmuje
bezpieczeństwo. Działania związane z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa w mieście
kosztowały łącznie 13.055.212 zł. W ramach współpracy z policją miasto zakupiło cztery
samochody i motocykla, a także sprzęt elektroniczny, techniczny i operacyjny do bieżącej
działalności policji. Przeznaczono pieniądze na 3.200 godzin dodatkowych patroli policyjnych na
ulicach naszego miasta. Sfinansowano projekt techniczny komisariatu na
Os. Podolszyce.
Zakończono budowę strażnicy dla Straży Pożarnej na Podolszycach, dofinansowano samochód
ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt do prowadzenia działań w zakresie zwalczania zagrożeń
ekologiczno-chemicznych. Na potrzeby Straży Miejskiej zakupiono m.in. sprzęt do nowej siedziby
oraz wideoradar. Sfinansowano także liczne akcje strażników jak Bezpieczna droga do szkoły,
Cyberw@gary i inne. Rozbudowano system ostrzegania i alarmowania mieszkańców,
zainstalowano system monitoringu wizyjnego na nowym moście, zbudowano system monitoringu
meteorologicznego, zakupiono siatkę dla zakładu karnego do zabezpieczenia przed przerzucaniem
przedmiotów, zmieniono organizację ruchu na Starym Mieście na znacznie bezpieczniejszą. Na
sport i rekreację wydano w 2005 roku 16.014.000 zł. Są to zarówno działania bieżące, jak i
inwestycyjne. Z bardziej znaczących inwestycji na uwagę zasługuje budowa ciągu pieszorowerowego na Sobótce i wykonanie zasilania energetycznego, a także opracowanie koncepcji kolei
szynowej. Powstało również drugie sztuczne lodowisko miejskie, z którego można było korzystać
na Starówce. Dla rozwoju turystycznego miasta niezwykle ważne są znaczące wydarzenia
kulturalne o wymiarze ponadlokalnym. Od trzech lat systematycznie poszerzamy ofertę imprez
sezonowych. W ubiegłym roku pojawiły się dwie nowe propozycje: festiwal muzyki hip-hop
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„DESANT” oraz kino letnie na Starówce. Obydwie cieszące się bardzo dużą popularnością.
Prowadzono także intensywne działania zmierzające do pomocy osobom bezrobotnym w
znalezieniu pracy. W tym celu został przygotowany pakiet uchwał, między innymi o zwolnieniu z
opłaty przy rejestracji działalności gospodarczej, o ulgowych i bezpłatnych przejazdach autobusami
komunikacji miejskiej dla bezrobotnych, przygotowano również
program „Płock dla
przedsiębiorczych” wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy, skierowany do osób bezrobotnych
zamierzających podjąć własną działalność. Miasto wydało już na jego realizację 1 mln zł.
Docelowo natomiast przeznaczone sa 2 mln zł. Szanowni Płocczanie! Ubiegły rok był rokiem
bardzo znamiennym dla miasta i samorządu. Pomimo ogromnych problemów finansowych udało
się zakończyć budowę nowego mostu. Mostu, który bywa nazywany pomnikiem na Wiśle. To
trafne określenie, ponieważ jest to i zawsze będzie swego rodzaju pomnik. Pomnik ogromnego
wysiłku finansowego nas wszystkich, płocczan. Ale, tu użyję popularnego ostatnio powiedzenia daliśmy radę. Poradziliśmy sobie z wielkim problemem, mamy więc wielki powód do dumy.
Miniony rok przyniósł też rozstrzygnięcie bardzo trudnego międzynarodowego przetargu na
budowę dróg dojazdowych do drugiej przeprawy przez Wisłę. Inwestycja przebiega w bardzo
dobrym tempie i wszystko wskazuje na to, że jesienią tego roku będziemy mogli jeździć na drugą
stronę Wisły nowym mostem. Szanowni Państwo! Bardzo często są podnoszone w dyskusjach i
polemikach kwestie zadłużenia miasta i ogólna kondycja finansowa naszego miasta. Jeśli
porównamy koniec roku 2004 z końcem roku 2005, czyli wykonanie budżetu ubiegłego roku, to
dostrzeżemy, że zadłużenie miasta w liczbach bezwzględnych spadło ze 148.757.000 zł do 134.646
zł. We wskaźnikach procentowych do całości budżetu to jest z 34,86% do 25,67%. Za między
innymi takie odpowiedzialne działania w sferze finansów otrzymaliśmy podwyższenie przez
Niezależną Instytucję Finansową ratingu finansowego miasta. Dziś tylko cztery miasta oprócz
Płocka mają tak wysoki rating finansowy. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Corocznie
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta podlega analizie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za
rok 2005 uzyskało ono pozytywną opinię, bez żadnych uwag, wyrażoną w uchwale z dnia 30 marca
b.r. Podobną pozytywną opinię wyraziła Komisja Rewizyjna Rady Miasta Płocka. Szanowni
Państwo! Choć w trakcie ubiegłego roku nie ustrzegliśmy się pewnych błędów, to jednak nie
zapomnieliśmy o trzech najistotniejszych sprawach związanych z wykonaniem budżetu i z
działalnością płockiego samorządu. Trzech najistotniejszych dla mnie sprawach. Po pierwsze –
kontynuowaliśmy bardzo ważną dla mnie osobiście, ale i dla każdego polityka, dla każdego
samorządu sprawę uczciwości w życiu publicznym. I wszystko wskazuje na to, że tak będzie przez
kolejne lata. Po drugie, co jest bardzo istotne, kontynuowaliśmy i mam nadzieję, że stanie się to już
trwałą tendencją, politykę bardzo dynamicznego rozwoju naszego miasta głównie poprzez znaczne
zwiększenie środków na inwestycje. I po trzecie co jest z tym związane, a być może najważniejsze,
choć wiele problemów jest jeszcze nie rozwiązanych, wiele problemów dotykających mieszkańców
naszego miasta, to jednak również w trakcie licznych rozmów z mieszkańcami, wydaje się, że z
roku na rok żyje się nam coraz lepiej w naszym starym piastowskim grodzie. Szanowni Państwo! W
świetle przytoczonych faktów, prezentujących wykonanie budżetu miasta Płocka oraz działań
podejmowanych w celu dynamicznego rozwoju miasta, proszę Państwa o przyjęcie sprawozdania i
udzielenie absolutorium. Dziękuję bardzo.”

b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu budżetowym i opinii oraz
wniosków radnych i Komisji stałych
Pan Zbigniew Nowak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinie stałych
Komisji Rady Miasta dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu:
– Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
Wynik głosowania Komisji: za – 6, przeciw - 1, 0- wstrzymało się
Komisja wydała opinię pozytywną.
(Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu)
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–

Komisja Komisji Gospodarki Komunalnej
Wynik głosowania Komisji: za – 4, przeciw - 0, 1- wstrzymało się
Komisja wydała opinię pozytywną.
(Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu)

–

Komisja Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
Wynik głosowania Komisji: za – 3, przeciw - 4, 0- wstrzymało się
Komisja wydała opinię negatywną.
(Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu)

–

Komisja Polityki Społecznej
Wynik głosowania Komisji: za – 3, przeciw - 3, 2- wstrzymało się
Komisja nie wydała opinii.
(Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu)

–

Komisja Rewizyjna
Wynik głosowania Komisji: za – 6, przeciw - 2, 0- wstrzymało się
Komisja wydała opinię pozytywną.
(Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu)

Następnie Pan Zbigniew Nowak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał
wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2005 rok (Załącznik Nr 14 do
niniejszego protokołu), w którym Komisja Rewizyjna występuje do Rady Miasta Płocka z
wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2005 rok.
c) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie uwag i wniosków oraz opinii
Komisji Rewizyjnej
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka
Rado! Szanowni Płocczanie! Stanowisko w sprawie uwag i wniosków oraz opinii Komisji
Rewizyjnej. Szanowna Rado, podczas omawiania sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Płocka za 2005 rok na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta Płocka nie zostały zgłoszone
wnioski i uwagi do wyżej wymienionego dokumentu. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna
Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia b.r. po omówieniu sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Płocka za 2005 rok pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie i przedłożyła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Uchwale Nr 169/2006/P z dnia 13 kwietnia b.r. zaopiniowała
pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej. Ponieważ na komisjach Rady Miasta nie zgłoszono
żadnych uwag i wniosków do wykonania budżetu, wypada mi troszkę żałować, że nie było tych
uwag i wniosków, ale jednocześnie podziękować za tą pracę i za taką ocenę mojej działalności. Nie
byłaby ona tak dobra, gdyby nie ogromny zespół moich współpracowników, pracowników Urzędu,
jednostek organizacyjnych i spółek gminnych, za tą naszą, ich wspólną pracę, bardzo, bardzo
serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.”
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Pan Zbigniew Nowak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał:
– Uchwałę Nr 114/2006/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z
dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Prezydenta Miasta
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–

Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2006 r. (Załącznik Nr 15 do niniejszego
protokołu),
Uchwałę Nr 169/2006/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z
dnia 13 kwietnia 2006 r. wyrażająca opinię o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady
Miasta w Płocku wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta (Załącznik
Nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad. pkt 6
Materiał: „Najważniejsze osiągnięcia sportowe w okresie 2003 – 2006 (sport młodzieżowy i
profesjonalny)” stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Otrzymaliście Państwo materiał dotyczący
najważniejszych osiągnięć w latach 2003 – 2006. My zwróciliśmy się do wszystkich klubów
działających na terenie Płocka, jest ich ponad 50, o przedstawienie nam najważniejszych
osiągnięć. Materiał ten zawiera, proszę Państwa, informacje na temat budżetu, środków
przeznaczanych na sport w Płocku – budżetu MZOS, dotację celową dla klubów sportowych,
wydatki bieżące, dotacje dla klas sportowych i stypendia Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia
sportowe. I tutaj chyba na uwagę zasługuje kwota 1.000.000 zł przeznaczona na dotację celową dla
klubów sportowych. Została ta kwota w tym roku już rozdysponowana. Materiał jest przedstawiony
w układzie klubów, poszczególnych lat i jeszcze dodatkowy podział – seniorzy i juniorzy. Jeżeli
chodzi o piłkę ręczną proszę Państwa jest Wisła Płock. Nie trzeba mówić, bardzo utytułowany klub.
W latach 2003 – 2006 znaczące sukcesy. Dwukrotny mistrz Polski w latach 2004-2005. W 2005
roku dodatkowo Puchar Polski. W 2003 roku Wisła Płock zdobyła wicemistrzostwo Polski.
Oczywiście za tymi sukcesami na arenie krajowej idzie udział w rozgrywkach europejskich. W tym
roku Wisła może się pochwalić takim dużym wydarzeniem pokonała mistrza Niemiec THW Kiel.
Jest to klub piłki ręcznej., taki odpowiednik Realu Madryt, jeżeli chodzi o Europę, czyli wydarzenie
bardzo, bardzo duże. Można nadmienić, że Wisła Płock od 16 lat zajmuje miejsca na podium od
pierwszego do trzeciego. W tym roku mam nadzieję, że ponownie będzie na miejscu medalowym.
A wszyscy mamy chyba także nadzieję, że zdobędzie Mistrzostwo Polski. Do Pucharu Polski
zabrakło jednej bramki. Sukcesy także juniorów, zarówno Wisły Płock, Jutrzenki, także Miejskiego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „21 Płock”. Z najważniejszych osiągnięć można wymienić: w
2003 roku Mistrzostwo Polski Wisły Płock jeżeli chodzi o kategorię młodzików i juniorów. W
2004 roku – Wicemistrzostwo Polski Juniorów Młodszych i Juniorów. W 2005 roku – III miejsce
jeżeli chodzi o MUKS „21 Płock”, w lidze wojewódzkiej III miejsce w ćwierćfinałach mistrzostw
Polski w Kielcach. Piłka nożna – tutaj mamy w Płocku kilka klubów. Oczywiście najważniejszy,
największy Wisła Płock. W tym okresie także znaczące sukcesy piłkarzy, udział w finale Pucharu
Polski, co dało po raz pierwszy w historii klubowi udział w Pucharze UEFA. Było to w roku 2003.
W 2005 roku najwyższe miejsce w historii klubu w I lidze – IV miejsce. Tutaj również udział w
Pucharze UEFA. Poza tym w Płocku funkcjonuje MUKS Mazowsze Płock, Mazowiecka Liga
Seniorów z dużymi szansami na awans do IV ligi, Parafialny Klub Sportowy Imielnica, tutaj grupy
juniorskie, także Mazowiecka Liga Juniorów, Stoczniowiec i parafialny Klub Sportowy Benedykt.
Bardzo silne wioślarstwo w Płocku, proszę Państwa. Najważniejsze wydarzenie jest to chyba udział
Płocczan, zawodników Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego w Igrzyskach Olimpijskich w
Atenach w 2004 roku. Ósemka ze sternikiem, której trenerem jest Płocczanin Wojciech Jankowski,
także dwóch zawodników z Płocka: Piotr Buchalski i Bogdan Zalewski zdobyła w Atenach 8
miejsce. Tutaj nie będę wymieniał wszystkich sukcesów. Jest ich, proszę Państwa bardzo, bardzo
dużo, zarówno, jeżeli chodzi o rozgrywki międzynarodowe, rozgrywki krajowe, wojewódzkie.
Tych medali jest naprawdę, naprawdę dużo. Macie to Państwo wszystko w swoim materiale. Coraz
bardziej dynamicznie rozwija się pływanie. Klub Pływacki MZOS Płock szkoli dzieci i młodzież.
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Mamy już trzech reprezentantów w kraju. Jeżeli chodzi o seniorów jest to Katarzyna Kowalczyk,
Piotr Gałka, Jakub Dobies. W tym okresie pojawiły się pierwsze medale Mistrzostw Polski. Mamy
także reprezentantów naszego kraju, jeżeli chodzi o juniorów. I tutaj także cały szereg, cały szereg
sukcesów tych zawodników. Bardzo silne sporty walki- judo, karate. Trzy kluby judo – UKS JUDO
– KANO, UKS „Eljot”, MMKS „Jutrzenka”. Tutaj także liczne sukcesy, zarówno krajowe, jak i
międzynarodowe, na przykład Mistrzostwo Polski Seniorów Masters. Tutaj złoty medal zdobył
Leszek Jarosiński. Mistrzostwa Świata w Wiedniu – IX miejsce Leszka Jarosińskiego. Liczne
sukcesy juniorów. Płockie Towarzystwo Szachowe- tutaj mamy także, w zasadzie mieliśmy,
wybitną postać – Radosław Wojtaszek. Zarówno Mistrz Polski do lat 20, Mistrz Polski Juniorów,
Mistrz Europy do lat 20, Wicemistrz Świata. Niestety Radosław Wojtaszek zmienił klub. W tej
chwili reprezentuje barwy Kwidzyna. W 2005 roku Polski Związek Szachowy przyznał trenerowi
Płockiego Towarzystwa Szachowego Panu Arturowi Jakubcowi nagrodę dla najlepszego trenera
roku. Przedstawiamy sukcesy badmintona, koszykówki, lekkiej atletyki, tenisa ziemnego
reprezentowanego tutaj przez Integracyjny Klub Tenisa na wózkach. Tutaj największe wydarzenie –
II miejsce na Mistrzostwach Świata w Nowej Zelandii drużyny narodowej Polski w skład której
wchodzi Piotr Jaroszewski oraz jeżeli chodzi o juniorów – I miejsce w Mistrzostwach we Francji
zdobyła Judyta Olszewska. Przedstawiamy tenis stołowy. Duże sukcesy w lotnictwie, jeżeli chodzi
głównie o modelarstwo. Tutaj także mamy mistrzów Europy, zdobywców Pucharu Polski, mistrzów
Polski. W sportach motorowych także zaobserwowaliśmy duży, dynamiczny rozwój. Tutaj można
powiedzieć o Mistrzowie Europy w superquadach Pawła Sobczyka reprezentującego Płocki
Związek Motorowy. Także jeżeli chodzi o juniorów liczne sukcesy. W materiale przedstawiamy
Państwu informację na temat Szkoły Mistrzostwa Sportowego funkcjonującej przy „70”-tce – przy
Zespole Szkół Technicznych. Także są wyszczególnione wszystkie sukcesy uczniów w
wioślarstwie, piłce nożnej, tenisie ziemnym, windsurfingu, badmintonie, także jeździectwie.
Ważnym elementem wpływającym na rozwój sportu, zwłaszcza dziecięcego, młodzieżowego, są
stypendia Prezydenta Prezydenta Miasta Płocka przyznawane dwa razy do roku na zakończenie
poszczególnych semestrów. W roku szkolnym 2004/2005 przyznanych zostało 507 stypendiów za
osiągnięcia sportowe. W roku szkolnym 2005/2006 w I semestrze 548 takich stypendiów. Jest ich
coraz więcej. Wskazujemy na bazę, którą dysponuje miasto, którą zarządza Miejski Zespół
Obiektów Sportowych, listę klubów sportowych działających w Płocku – jest ich ponad 50, tak, jak
powiedziałem, i najważniejsze imprezy sportowe odbywające się w Płocku w latach 2003 – 2006.
Ja dodam jeszcze o sukcesie w lekkiej atletyce Pana Dariusza Bednarskiego. Został Wicemistrzem
Świata Weteranów w skoku w zwyż. Wydaje mi się, że jest to także bardzo, bardzo duże
osiągnięcie. Chciałbym dodać, że tutaj Ratusz zauważa te sukcesy. Prezydent regularnie przyznaje
nagrody najlepszym sportowcom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Na dzisiejszej Sesji będziecie
Państwo decydowali o uchwale dotyczącej nagród dla sportowców za najlepsze wyniki sportowe.
Jest to wynikiem zmiany ustawy o sporcie kwalifikowanym, z której wynika potrzeba uchwalenia
takiego regulaminu. Tu będzie jasno powiedziane za jakie osiągnięcia, za jakie wyniki sportowe
Prezydent będzie przyznawał nagrody. Na kolejnej Sesji przedstawimy Państwu regulamin
dotyczący przyznawania stypendiów dla najwybitniejszych sportowców płockich, tak, żeby ich
jakoś związać z Płockiem, żeby wyjeżdżali do innych klubów tak, jakby chociażby Radosław
Wojtaszek, który głównie ze względów finansowych zmienił klub. Mi się wydaje, że te
uregulowania, które, mam nadzieję, Państwo przyjmiecie, poprawią jeszcze bardziej sytuację w
płockim sporcie i następne lata będą jeszcze lepsze. Dziękuję bardzo.”
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego materiału, w związku z tym Pan Tomasz
Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka stwierdził, iż przedstawiony materiał został
przyjęty.

Ad. pkt 7
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Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:
1) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2005 rok (druk nr 970)
Pani radna Violetta Kulpa Przewodnicząca Klubu Radnych PiS przedstawiła
stanowisko Klubu Radnych PiS dot. sprawozdania z wykonania budżetu miasta Płocka za 2005 rok
i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta (Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu).
Pan radny Arkadiusz Iwaniak w imieniu Klubu Radnych SLD przedstawił stanowisko
Klubu Radnych SLD dot. sprawozdania z wykonania budżetu miasta Płocka za 2005 rok i
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta (Załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu).
Pani radna Elżbieta Popczuk Przewodnicząca Klubu Radnych PSL przedstawiła
stanowisko Klubu Radnych PSL dot. sprawozdania z wykonania budżetu miasta Płocka za 2005
rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta (Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu).
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zabierającym głos w
dyskusji na temat oceny mojej pracy. Bardzo dziękuję za te uwagi pozytywne, ale i za te uwagi
krytyczne w odniesieniu do poszczególnych, konkretnych inwestycji, bądź działań w zakresie tzw.
działalności bieżącej, bądź też te uwagi, które wybiegają w przyszłość, są perspektywiczne w
odniesieniu do rozwoju naszego miasta. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tą dyskusję,
która jakby pokazała nam w sposób bardzo jednoznaczny pewien punkt widzenia i sposób
podejścia do działalności samorządowej, do naszej lokalnej małej polityki, gdzie jedna grupa
radnych, która buduje przyszłość naszego miasta, owszem odnosi się krytycznie szczególnie na
spotkaniach roboczych do działań podejmowanych przez Ratusz, widząc jednocześnie pozytyw i
kreując
rozwój poszczególnych elementów, czy poszczególnych dziedzin życia naszego
miasta i jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny, widząc oczywiście i niedoskonałości tej
działalności. Natomiast szanowna opozycja , która jest w każdym samorządzie potrzebna, w
Płocku jednak zupełnie inną koncepcję przyjęła. To dzisiejsze wystąpienie Pana Przewodniczącego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej świadczy o tym jednoznacznie. Ja może na początek
paradoksalnie chciałbym się zapytać, nie oczekując może odpowiedzi, o jakim mieście Pan mówił
w swoim sprawozdaniu, o jakim budżecie miasta, o jakiej radzie miasta, bo z całą pewnością nie
dotyczyły te uwagi Płocka. Ja śmiem zaryzykować stwierdzenie, że nawet wójt gminy „Pcim
Dolny” obraziłby się, gdyby tak o jego gminie mówiono. Pewne elementarne zasady patriotyzmu
lokalnego i to, co zostało powiedziane – kultury politycznej, obowiązują. A dlaczego? - Postaram
się w telegraficznym skrócie przytoczyć pewne fragmenty mówiąc o tym, jakimi nieprawdziwymi
argumentami Sojusz Lewicy Demokratycznej posługuje się. Jak sądzę będzie się posługiwał w
dalszych miesiącach swojej działalności, bo inaczej nie potrafi. Po pierwsze szereg uwag było do
działalności inwestycyjnej miasta Płocka. Skwitowane pewną taką refleksją dotyczącą inwestycji na
ulicy Tumskiej w odniesieniu do Muzeum Mazowieckiego, w odniesieniu do kina Przedwiośnia ,
inwestycji, które tak naprawdę są inwestycjami w kulturę, inwestycjami Sejmiku Samorządu
Województwa Mazowieckiego inwestycjami naszego miasta, które w sposób znaczący poprawią
obraz kultury w naszym mieście, a Pan Przewodniczący raczył powiedzieć, że aż strach powiedzieć,
co będzie z ulicą Tumską. I to jest kwintesencja Państwa działalności inwestycyjnej. Strach
pomyśleć, że w ogóle można inwestować w miasto. Strach pomyśleć, że inwestuje się takie
pieniądze w miasto. I ta ciągła polemika pomiędzy niezależnymi instytucjami, pomiędzy
ekspertami, którzy oceniają Płock w zakresie działalności inwestycyjnej jako najlepsze miasto w
Polsce, miasto na prawach powiatu, z Państwa działalnością, ze to jest jedna wielka klapa, w
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zasadzie trudno to komentować. Ale spróbuje odnieść się do tych przykładów, które Pan
Przewodniczący raczył wymienić. Jagiellonka jest to ewidentne działanie moje już osobiste na
szkodę szkoły, uczniów i w ogóle wszystkich przyjaciół Jagiellonki. Zapraszam wszystkich dziś na
ulicę 3 Maja. Zobaczcie Państwo jak dziś wygląda Jagiellonka, stary budynek, i porównajcie
Państwo wspomnieniami, albo zdjęciami do tej Jagiellonki, która była przed laty. Stare okna, stare
elewacje, wszystko w zasadzie się waliło, wszystko do remontu. Przyjdźcie Państwo również
wszyscy za rok na to samo miejsce na ul. 3 Maja, gdzie będą zakończone już wszelkie inwestycje
związane z rozbudową budynku dydaktycznego Jagiellonki z remontem, modernizacją obiektów
sportowych i zarezerwowaniem miejsca na hale sportowe. Czy to jest działanie na szkodę gminy?
Na szkodę szkoły, uczniów? Można tutaj mieć uzasadnione uwagi do terminu realizacji i z tym się
całkowicie zgadzam. Można było to zrobić wcześniej. Druga kwestia to dotyczy sztandarowych
naszych inwestycji, czyli mostu i dróg dojazdowych do tegoż mostu. Nie wiem czego dotyczą
uwagi, jeśli chodzi o realizację przeprawy mostowej. Była to niemalże idealna realizacja, która w
pewnym momencie budziła emocje, dlatego, że wykonawca chciał więcej środków finansowych na
realizację i nie otrzymał. I taki jest interes gminy i mój, żeby bronić interesu gminy w tym zakresie.
Jeśli zaś chodzi o, po pierwsze, drogi dojazdowe w tym zakresie, do mostu, to wszyscy myślę, że
już wiedzą, że po pierwsze w sensie wykupów gruntów drogi nie były prowadzone równolegle do
inwestycji mostowej i w zakresie zabezpieczenia środków finansowych, wszyscy to wiemy, że na
początku kadencji na drogi dojazdowe mieliśmy dokładnie 0,0 zł. I te dwie przyczyny, od początku
było wiadomo, iż sprawią taki efekt, jaki jest obecnie i inwestycje te nie będą zakończone w tym
samym terminie. W mojej ocenie, być może nieobiektywnej, jakimś cudem udało nam się, że
będzie to 10, może 12 miesięcy przerwy pomiędzy oddaniem do użytku... tylko 10, 12 miesięcy
przerwy pomiędzy oddaniem do użytku mostu a dróg dojazdowych., dlatego, ze udało się zdobyć
środki europejskie na znaczący etap dróg dojazdowych, za który będziemy realizować za chwilę V
odcinek z oszczędności tych środków poprzetargowych. I nie widzę tutaj powodów do żadnej,
żadnej paniki. Na most i drogi dojazdowe czekaliśmy 30 lat i ten jeden maximum rok opóźnienia
nie powinien aż takich emocji wzbudzać. Rzeczywiście akrobatycznym tutaj piruetem
było wybrnięcie z tej sytuacji, dokończenie budowy mostu i dokończenie budowy dróg
dojazdowych. I to głównie, z tego głównie historia będzie nas oceniać, a nie z jakichś bieżących
problemów inwestycyjnych. Nie rozumiem zupełnie uwag do ul. Tumskiej, do realizacji
ul.Tumskiej, chyba że Pan Przewodniczący raczy polemizować w ogóle z realizacją tej inwestycji,
bo takie głosy na łamach niektórych mediów, bezpłatnych mediów uszczegółowię, pojawiały się.
Nie warto budować ul.Tumskiej, dlatego że rozkopiemy ulicę i mieszkańcy Płocka nie będą mieli
gdzie chodzić. Z każdą inwestycją drogową wiążą się okresowe, kilkumiesięczne utrudnienia. I jak
sądzę, jestem o tym przekonany, że mieszkańcy Płocka mają doskonałą świadomość tego, że po
tych kilku miesiącach, oczywiście uniedogodnień będzie kilka, kilkanaście lat wspaniałego
komfortowego życia w związku z taką czy inną ulicą wybudowaną, w związku z takim czy innym
chodnikiem wymienionym. I jeśli polemizujemy w ogóle z celowością inwestycji, to zupełnie tego
nie rozumiem. A jeśli Pan Przewodniczący raczy polemizować z dwudziestostopniowymi
mrozami, które zimą były i które przeszkodziły nam w planowanym oddaniu tej inwestycji I
odcinka ul.Tumskiej, to pozostawiam tą polemikę bez komentarza. Takiej zimy nie było od
kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu lat w naszym kraju. Dwa pozostałe odcinki ul.Tumskiej
będą zrealizowane zgodnie z obietnicami. Został już rozstrzygnięty przetarg. Do końca września –
II odcinek, do końca października – III odcinek. Wszystko zgodnie z wcześniejszymi przyjętymi
planami. W związku z tym informacje i straszenie, ze nie wiadomo, co będzie z kolejnymi
odcinkami, jest niezgodne z prawdą i rzeczywistością. W kontekście amfiteatru były również dwa
zarzuty. Pierwszy dotyczy rzekomego bardzo dużego opóźnienia oddania do użytku tej inwestycji.
Drugi – rzekomego przekroczenia kwoty, jaka byłą pierwotnie zarezerwowana na amfiteatr. Otóż
po pierwsze nie wiem skąd Pan radny ma informację o przekroczeniu terminu. Umowa z
wykonawcą jest obowiązująca, termin ściśle określony. Jeśli będą przekroczenia terminowe, to będą
z tego konsekwencje. Na dzień dzisiejszy według mojej wiedzy, a interesowałem się wielokrotnie tą
inwestycją, nie ma specjalnych zagrożę, jeśli chodzi o oddanie do użytku amfiteatru. Sądzę
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również, ze zgodnie z terminem uda się tą inwestycję zakończyć. Proszę więc nie straszyć
mieszkańców Płocka, że amfiteatr nie będzie oddany do użytku. Natomiast proszę o informację, ile
miał kosztować ten amfiteatr, bo w przygotowanych materiałach w poprzedniej kadencji absolutnie
takiej informacji nie było. W związku z tym są to tylko i wyłącznie wymyślone przez Państwa
kreujących takie informacje koszty, które rzekome miały by być, a teraz są wyższe. Był
prowadzony przetarg otwarty, który wyłonił najkorzystniejszą ofertę i za tają najkorzystniejszą
ofertę amfiteatr jest realizowany. Bardzo ciekawa i interesująca teza jest w jednym prostu zdanie, i
tu proszę o konkretne przykłady i sprostowanie, choć tak naprawdę nie oczekuję tego – niejasne
przyczyny odwołania przetargów. Nie było żadnych niejasnych przyczyn odwołania przetargów. W
sposób szczególny ta sprawa jest przeze mnie nadzorowana, pilnowana, w sposób szczególny osoby
są dobrane do Wydziału Zamówień Publicznych po to, żeby były czyste, otwarte, równie dla
wszystkich przetargi. I na razie wszystko jest realizowane zgodnie z prawem. Nie ma żadnych
niejasnych rozstrzygnięć przetargowych. Jeśli ktoś tak twierdzi, to po prostu mówi nieprawdę.
Bardzo trudno mi jest komentować zarzut, cytuję: „Klęska we współpracy z organizacjami
pozarządowymi”, i sprowadzanie do pewnej tezy, iż oddano jakieś centrum dla organizacji
pozarządowych i jakieś dwie, trzy organizacje tam sobie urzędują. To jest absolutna nieprawda.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi układa się, śmiem zaryzykować stwierdzenie, dwa,
trzy razy lepiej, niż w trakcie poprzedniej kadencji Rady Miasta Płocka i to zarówno w kontekście
wspólnych podejmowanych działań, jak i w kontekście środków przeznaczonych dla realizacji
projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. I to nie jest moje samochwalenie się.
Proszę porozmawiać z organizacjami pozarządowymi, co najmniej z dziesięcioma, to będziecie
mieli Państwo dokładny, obiektywny ogląd sytuacji. W centrum dla organizacji pozarządowych, o
którym Pan radny raczył wspomnieć, na ul. Misjonarskiej, jest usytuowanych kilkanaście
organizacji pozarządowych na stałe, a poza tym według mojej wiedzy już co najmniej kilkadziesiąt
skorzystało z dobrodziejstwa organizacji różnych imprez, spotkań i działań, dlatego, że są
wyznaczone specjalne pomieszczenia dla innych organizacji, które niekoniecznie wynajmują
pomieszczenia w tymże odrestaurowanym, jednym z najlepszych na Mazowszu, obiektów dla
organizacji pozarządowych. W związku z tym ta informacja jest niestety również nieprawdziwa.
Podobnie nieprawdziwa informacja jest zawarta w jakiejś tragedii, czy nieistnieniu Funduszu
Grantowego. Fundusz Grantowy został powołany przez ten samorząd po to, żeby wspierać
dodatkowymi środkami finansowymi organizacje pozarządowe. Powołaliśmy ten fundusz wspólnie
z Orlenem i Levisem. Dziś dołączył do tego przedsięwzięcia Basell Orlen. Od początku było
wiadomo, że UNDP Organizacja Narodów Zjednoczonych d/s Rozwoju przez pierwsze dwa lata
będzie organizować prace tegoż funduszu, a później powstanie fundacja, która już sama będzie
sobie radzić w tym zakresie. I tak się stało. Fundacja została powołana. Fundacja jest
zarejestrowana. Za chwilę rozpoczynamy IV edycję naboru wniosków i projektów do Funduszu
Grantowego. Nic złego się tutaj nie dzieje, a wręcz przeciwnie jest ciągły rozwój. W związku z tym,
jeśli Pan radny ma inne informacje, to przykro mi, ale są one niestety znowu nieprawdziwe i
nietrafione. Podobnie, jeśli chodzi o zadłużenie miasta. Pan radny raczy polemizować powołując się
na moje wcześniejsze wypowiedzi na temat budżetu miasta Płocka. Zawsze mówiłem o
nieodpowiedzialnym zadłużaniu miasta Płocka, a nie o tym, że wzięcie kredytu na rozwój miasta
Płocka jest czymś nagannym. Tak nas oceniają, o czym już wspomniałem w moim wcześniejszym
wystąpieniu, niezależni eksperci, którzy ocenili miasto Płock jako jedno z pięciu najlepiej
zarządzanych pod kątem finansowym miastem w Polsce. W związku z tym te uwagi dotyczące
zadłużenia miasta są, proszę wybaczyć, ale typowo politycznym działaniem i politycznymi
sloganami, które mają doprowadzić do tego, iż w oczach mieszkańców może być wyobrażenie, iż
Prezydent miasta ze swoimi współpracownikami w sposób nieodpowiedzialny zadłuża miasto na
kolejne nie wiadomo jakie miliony czy miliardy złotych. Tak oczywiście nie jest. Pan o tym
doskonale wie. Kolejna kwestia zarzutów dotyczy spraw związanych z zarządzaniem i nadzorem
nad zarządzaniem spółkami gminnymi. Otóż drodzy Państwo za ubiegły rok, nad którym tak
naprawdę dyskutujemy, kondycja finansowa spółek za rok 2005 jest najlepsza, generalnie, od wielu
lat. Takie są dane dane finansowe płynące ze spółek, łącznie z Komunikacją Miejską. Spółka, która
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chyba w każdym mieście w Polsce jest dotowana, bo inaczej być nie może, ale spółka miejska,
która nie otrzymuje, jak Pan radny mówi, wciąż nieskończone i coraz większe dotacje rzędu 16 mln
zł, a tylko 6,2 mln zł. Takie są oficjalne dane, więc jeśli Pan nie potrafi tych liczb odróżnić od
siebie, to trudno. Ale oficjalne dane są takie, iż w ubiegłym roku Komunikacja Miejska otrzymała
dotację z Urzędu Miasta na poziomie 6,2 mln zł, a wynik finansowy tej spółki jest najlepszy od
wielu lat. Krytykowana jest powszechnie prywatyzacja, sprzedaż udziałów w Płockiej Energetyce
Cieplnej, więc ja zadam kilka prostych pytań. Czy w związku z tą prywatyzacją ktokolwiek stracił
pracę? - Nie. Czy ktokolwiek stracił na wynagrodzeniu i straci w przyszłości? - Nie, dlatego, że jest
wynegocjowany bardzo dobry pakiet socjalny. Czy mieszkańcy Płocka odczuli tą prywatyzację i
odczują w przyszłości na podwyżkach cen ciepła? - Nie. To są wszystko wirtualne życzenia
opozycji, żeby tak się stało. Tak nie jest i tak nie będzie. Jest to jedna z wzorcowych prywatyzacji,
Państwo sobie doskonale zdajecie z tego sprawę, która przyniosła w dodatku miastu bardzo
poważny zastrzyk finansowy na rozwój, między innymi, tak bardzo potrzebnych inwestycji
miejskich. Natomiast nieprawdą jest również, że PEC był najbardziej dochodową spółką miejską.
To jest nieprawda. Bardzo czarno widzicie Państwo przyszłość Wodociągów Płockich, że spółka ta
jest przygotowana do sprzedaży. Nic podobnego. Spółka Wodociągi Płockie nie jest przygotowana
do sprzedaży, nie będzie prywatyzacji spółki Wodociągi Płockie. Rozważamy alternatywnie,
powtarzam jeszcze raz – alternatywnie, możliwość zarządzania operacyjnego tą spółką na
15 najbliższych lat po to, by inwestor zewnętrzny wykonał inwestycje na poziomie blisko 150 mln
zł. Inwestycje w wodociągi i kanalizację i Oczyszczalnię Ścieków Maszewo są bardzo potrzebne
dla
naszego miasta. Mówię – alternatywnie, dlatego, że jednocześnie jest równolegle złożony
wniosek do Funduszu Spójności na dotacje w tym zakresie i jeśli zostanie on pozytywnie
rozpatrzony, to być może takiego zarządzenia operacyjnego nie będziemy musieli uruchamiać. W
każdym razie w tym wniosku jest to uwzględnione. Robimy to alternatywnie, dlatego, że decyzje o
przyznaniu nam środków do Funduszu Spójności zapada nie w Polsce, tylko w Brukseli i nawet
jeśli będzie bardzo, bardzo poprawnie przygotowany wniosek, to musimy zakładać ten najgorszy
scenariusz i przygotowywać pewną alternatywę. Natomiast przy okazji zarządu operacyjnego ze
związkami zawodowymi Wodociągów Płockich, jako, że nic się nie dzieje bez wiedzy załogi,
zarówno w służbie zdrowia, w PEC-u, czy w Wodociągach Płockich, wynegocjowaliśmy najlepszy,
powtarzam jeszcze raz – najlepszy, pakiet socjalny w kraju. Nie słyszałem o takim pakiecie, gdzie
pracodawca gwarantowałby 15 lat pracy i 15 lat płacy z podwyżkami o pewne wskaźniki
szczegółowe zawarte w pakiecie. Nie słyszałem o tak dobrym pakiecie socjalnym gdziekolwiek w
Polsce. Płock jest prekursorem, dlatego, że nic nie chcemy robić bez mieszkańców, bez załogi, bez
pracowników, między innymi Wodociągów Płockich. Proszę zapytać związki zawodowe czy są
niezadowolone z działań i współpracy między firmą a miastem, a nie gadać głupoty. Przepraszam
za taki prosty slogan. Następna sprawa, bardzo poważna, to zarzut odwrócenia miasta od Wisły.
Myślę, że to też o innym jakimś mieście Pan radny raczy mówić, dlatego, że te działania, które
miasto wykonuje i środki inwestycyjne, które przeznacza na dokładnie odwrotne działanie, czyli
zagospodarowywanie
nadbrzeża wiślanego, by uruchomić tą część miasta dla rozwoju ruchu
turystycznego i rekreacyjno - wypoczynkowego, zarówno dla mieszkańców naszego miasta, jak i
dla turystów, zostały zauważone przez jedną z organizacji pozarządowych, absolutnie niezależną od
miasta, mianowicie PTTK, która między innymi nagrodziła nasze miasto za takie działania w
ramach konsekwentnego zagospodarowywania nadbrzeża Wisły. To nie my się chwalimy, to nas
zauważają i nasze działania w tym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o zarzuty, iż nie zostały
wykonane obietnice wyborcze związane z uruchamianiem Sobótki i całego nabrzeża wiślanego jako
ośrodek ponadregionalne, bo takie deklaracje zostały złożone, z różnym umiejscowieniem różnych
elementów tego ośrodka, to chciałbym powiedzieć o kilku zasadniczych działaniach. Po pierwszebudowa amfiteatru jest na stałe związana z nadbrzeżem wiślanym, z płocką skarpą i to jest
kluczowa, sztandarowa inwestycja mająca na celu ożywienie tego terenu. Amfiteatr to nie jest
tylko i wyłącznie scena. To są różnego rodzaju inne przedsięwzięcia wkomponowane w całą
infrastukturę, by ożywić tą część miasta. Po drugie – zobowiązałem się do wyposażenia nadbrzeża
wiślanego w pełną infrastrukturę i w tym roku, czyli w ciągu jednej tylko kadencji, zostanie to
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dokończone. Już w bardzo poważnym stopniu jest zaawansowane, w tym roku zostanie
dokończone. Również ciągi pieszo – rowerowe, które miały być zrealizowane, będą w tym roku
ukończone, nie mówiąc już o drodze z płyt betonowych, która została dokończona i łączy, okala
całą Sobótkę. W tym roku zgodnie z obietnicą wyborczą rozpoczną jest prace realizacyjne, nie
projektowe, nie koncepcyjne, ale realizacyjne związane z nowoczesnym portem jachtowym i
infrastrukturą towarzyszącą, która również wypełni bardzo znaczącą część nadbrzeża wiślanego.
Po drugie – zostanie zrealizowana w tym roku kolejka szynowa, która będzie atrakcją turystyczną, a
która jednocześnie ułatwi poruszanie się i młodych i starszych osób z najwyższej w Polsce skarpy
przecież na nadbrzeże wiślane i z powrotem, kolejka, która będzie atrakcją, a która jednocześnie
będzie służyć w szybszym komunikowaniu się jeśli ktoś tego sobie nie życzy, nie chodzeniu
koniecznie po bardzo stromych schodach. Nadbrzeże wiślane wymaga jeszcze oczywiście innych
inwestycji, na kolejne, myślę, że około trzech lat, po to, żeby w 100% zagospodarować ten teren.
Porozumieliśmy się z Płockim Towarzystwem Wioślarskim , bo z kolei tą część nadbrzeża po
drugiej stronie starego mostu zagospodarować. Bardzo życzliwie, ta kolejna organizacja, przecież,
pozarządowa, podeszła do współpracy z miastem i z tej współpracy w ciągu najbliższych dwóch lat
– tego i przyszłego, wywiążemy się w 100%. Nie ma żadnego
takiego
niebezpieczeństwa. Natomiast jeśli chodzi o zarzut dotyczący tego, że robi się za dużo imprez
masowych. Otóż, drodzy Państwo, to jest kwestia filozofii, podejścia do oferty turystycznej,
rekreacyjnej, rozrywkowej, dla mieszkańców naszego miasta. Czy organizujemy elitarne występy
dla 20, 50, czy 100 osób, takie? - Tak, będziemy takie organizować, ale przede wszystkim oferta
nasza nie powinna być masowa, adresowana do różnych grup społecznych, do różnych grup
wiekowych, zawodowych, itp. W mojej ocenie i to staram się lansować od początku tej kadencji,
przede wszystkim masowe imprezy adresowane do jak największej grupy Płocczan powinny być
dominujące w naszym mieście i tak tak się to dzieje, natomiast zarzut, że są podczas tych imprez
jakieś totalne awantury, to proszę mi pokazać te awantury. Bezpieczeństwo jest jednym z
podstawowych elementów, które zabezpieczamy podczas imprez masowych i takich awantur nie
ma. Ja muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony, że takich awantur nie było na Astigmaticu, że
takich awantur nie było przede wszystkim na festiwalu hip -hop. Bardzo pozytywnie zdziwiony, bo
sam się tego obawiałem. W związku z tym, jeśli Pan opiera się na jakiejś tam drobnej sprzeczce
obserwatorów, czy jakiejś drobnej bójce i uogólnia na totalne awantury, to jest również niestety
nieprawda. Przechodzę do – bezpieczeństwa. To był również jeden z podstawowych zarzutów Pana
radnego, oparty na takich bardzo efekciarskich niektórych działaniach, jak to, że Straż Miejska goni
babcie handlujące pietruszką i niczym więcej się nie zajmuje. Jest to krzywdzące dla wszystkich
nas, tak naprawdę, siedzących tutaj, słuchających nas, obserwujących i świadczy o pewnym
poziomie oceny instytucji, jaką jest Straż Miejska i pozostawię to bez jakiegokolwiek komentarza.
Natomiast taka świadoma manipulacja danymi finansowymi, jak to, że z 25 mln zł zmalały nakłady
na 13 mln zł, jest o tyle szkodliwą, że jest po prostu bezczelnym kłamstwem. Pan doskonale wie, że
w trakcie roku środki pochodzące na policję zostały od samorządu zabrane i stąd wynika ta zmiana
finansowa. Gdybyśmy odjęli środki pochodzące na policję i nie uwzględniali ich w tych Pana
doskonałych analizach, to z całą pewnością byłby bardzo duży wzrost nakładów na bezpieczeństwo.
Bardzo ciekawa gra liczbami. Szkoda tylko, że nierzetelna i wprowadzająca wszystkich w takie
zakłopotanie, jak radny, który trzy lata już pracuje, może tak nieprawdziwe informacje podawać.
Nasza współpraca z policją na początku kadencji układała się różnie. Od roku, półtora układa się
bardzo dobrze. Środki finansowe, które miasto przekazuje w różnych formach na policję, zarówno
na zakup sprzętu, samochodów, patrole, nowych dzielnicowych, są największe spośród miast na
Mazowszu. Nie znam statystyk krajowych, natomiast przy okazji wizyty Komendanta
Wojewódzkiego Policji statystyki mazowieckie zostały udostępnione i z całą pewnością Płock
najwięcej spośród miast mazowieckich w przeliczeniu na mieszkańca przekazuje na policję,na
współpracę z policją. W związku z tym zarzut, iż ta współpraca jest bardzo słaba i nieefektywna
wydaje się w tym kontekście mało zasadny. Podobnie jak to, ze brak, albo bardzo mały zakres jest
współpracy Straży Miejskiej z policją w formie wspólnych patroli. Otóż te patrole były od dawna.
W ciągu ostatniego roku zwiększyły się blisko dwukrotnie. I takie również są oficjalne informacje,
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sprawozdania zarówno Policji, jak i Straży Miejskiej. Bardzo łatwo je odnaleźć. Są to rzeczywiście
bardzo dobre przedsięwzięcia, dobre w tym sensie, że cieszą się akceptacją społeczną,
efektywnością i będziemy w dalszym ciągu kontynuować wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej
i być może jeszcze nawet zwiększać. Na uwagę zasługują jeszcze tutaj dwa fakty. Otóż po pierwsze
cytat, który Pan radny użył, iż w ciągu czterech lat zrealizowane zostaną pewne rzeczy, zapraszam
do debaty w październiku, gdzie będzie upływał czas czteroletni. A dlaczego w październiku? Dlatego, że bardzo ważnym, może nawet kluczowym w zakresie dużej poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców jest uruchomienie zintegrowanego systemu monitoringu miasta i rozszerzeniu o
kolejnych 40 kamer. Dlaczego w październiku? Dlatego, że od czerwca do lipca będą oddawane
ostatnie kamery i pierwsze efekty takiego działania zintegrowanego systemu monitoringu
będziemy mogli ocenić dopiero latem, a najlepiej jesienią tego roku. Na uwagę również zasługuje
fakt, iż dwukrotnie zwiększyliśmy liczbę strażników miejskich. Liczbę strażników miejskich,
którzy nie siedzą w biurach a organizowane z tego tytułu nowe patrole Straży miejskiej, również
patrole nocne. Bardzo poważnym zarzutem, według Pana radnego, jest działanie administracji i
czystki, rzekome czystki w administracji. Otóż tutaj posługuje si pan pewnymi statystykami, które
niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywistość. Jeśli administracja się zwiększyła to trzeba
powiedzieć dlaczego. Jeśli administracja się będzie zwiększać, to również trzeba powiedzieć
dlaczego. Sam system monitoringu miasta, czyli działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa , co
do których chyba nie ma co do zasady polemiki, pociąga za sobą około 40 nowych miejsc pracy,
osób, które pracują przy obserwacji kamer, które pracują w systemie monitoringu i bagatela – 40
osób tylko do jednego zadania jest potrzebne. Wszyscy Państwo radni, myślę, gdy prześledzicie te
3,5 roku, to sięgniecie pamięcią do takich działań, które zostały zlecone samorządowi płockiemu i
wszystkim samorządom, z zadań administracji rządowej, które też wymagały odpowiedniego
większego zatrudnienia osób. Na każde stanowisko pracy jest tutaj uzasadnienie. To po pierwsze,
jeśli chodzi o zwiększenie administracji. Tani samorząd – jeśli chodzi o tani samorząd w kampanii
wyborczej i w obietnicach złożonych mieszkańcom Płocka, odnosiłem się do tego, iż w mojej
ocenie poprzedniej, co dzisiaj podzielam, zarówno prezydent miasta, jego zastępcy, prezesi
spółek, szefowie rad nadzorczych spółek, zarabiali zbyt dużo i ten postulat został w 100%
zrealizowany. O około 30% wszyscy zarabiamy mniej w porównaniu z poprzednią kadencją,. Tak
realizujemy między innymi postulat taniego państwa na poziomie samorządu lokalnego. I takie
działania, jak widać po efektach finansowych, choćby spółek gminnych, nie przyniosły jakiejś
tragedii w spółkach, a wręcz wyniki finansowe z roku na rok są coraz lepsze. Natomiast, jeśli
chodzi o czystki, jest to bardzo rzeczywiście medialny i efektowny temat. Posługuje się Pan
zapewne radny informacją Urzędu Miasta Płocka o nowo przyjętych pracownikach i o
pracownikach, którzy odeszli z Urzędu Miasta Płocka. Tylko na liczbę około 150 pracowników,
którzy odeszli z Urzędu Miasta Płocka wchodzi kilka grup. Po pierwsze bardzo liczna grupa około
70 osób, które odeszły na emeryturę. W związku z tym nie ma mowy o jakichkolwiek czystkach,
czy zwalnianiu z tego powodu osób. Po drugie – w tej statystyce ujęte są osoby, które po raz drugi
zostały zatrudnione czy zwolnione z Urzędu Miasta Płocka. Jest taka zasada, że najpierw osoba jest
przyjmowana na trzyletni okres próbny, później na kolejny rok czas określony. Dopiero po takim
sprawdzeniu jakości pracy danego pracownika będzie on zatrudniony na czas nieokreślony. I te
wszystkie podwójne zatrudnienia, bądź pożegnania się po okresie próbnym, gdyż pracownik się nie
sprawdził, a takie przypadki też bywały, są odnotowywane przez komputerowe statystyki i trzeba to
ewidentnie odgraniczyć od tego, co Pan mówi, zwolnieniem z urzędu. A zwolnienie z urzędu to
nie jest kwestia przynależności politycznej. Ja nikomu nie zaglądałem do kartotek, nie
sprawdzałem, kto jest powiązany organizacyjnie, czy sympatyzuje z Sojuszem Lewicy
Demokratycznej. Nigdy takie praktyki nie były stosowane. Te zwolnienia były spowodowane
jakości oceny pracy pracowników, zarówno na poziomie dyrektorskim, kierowniczym i to
zweryfikowały konkursy, które przeprowadziłem od razu na początku kadencji, a konkursy, które
dziś ustawą sejmową są obligatoryjne, w związku z tym nieco wyprzedziliśmy rzeczywistość.
Również ocena nowych przełożonych co do swoich pracowników innych była taka, że niestety
musieliśmy pożegnać po to, żeby zrealizować cel strategiczny, a mianowicie z każdym
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rokiem podnoszenie nie jakości pracy w urzędzie i ten cel strategiczny jest systematycznie
realizowany. Każdy szef mając określony cel do realizacji, każdy szef mając określony program do
realizacji, niekoniecznie w działalności publicznej, a także gospodarczej, czy jakiejkolwiek innej
społecznej, zaprasza do współpracy ludzi. I ja nic innego nie robię, jak zapraszam do współpracy
ludzi, którzy dają gwarancję swoją rzetelnością w pracy i uczciwością, że te wszystkie programy
będą zrealizowane. Więc jeśli chodzi o czystki, to jest to bardzo taki śmiały, aczkolwiek
niezakorzeniony w rzeczywistości wybieg propagandowy po to, żeby powiedzieć, że coś Prezydent
źle robi. Do pracy przywróconych zostało kilka, nawet nie kilkanaście osób ze zwolnionych, jeśli
chodzi o decyzje Sądu Pracy, więc jest to ułamek naszej rzeczywistości, jeśli chodzi o działania
personalne i o działania w zakresie polityki kadrowej. Polityki kadrowej, która tak naprawdę jest
chyba najtrudniejszą z działań. Można sobie zaplanować w taki czy inny sposób inwestycje,
natomiast nigdy, nigdy najlepiej zorganizowane testy i nabory pracowników nie spowodują tego, że
w 100% będziemy pewni co do kompetencji, rzetelności, uczciwości danego pracownika. Dlatego
polityka kadrowa jest tak trudna. Ja się cieszę, ze choć popełnione zostało kilka, może kilkanaście
błędów, ale w tak szerokiej polityce kadrowej, w tak szerokim urzędzie, jednostkach
organizacyjnych i spółkach, tych pomyłek jest bardzo, bardzo mało. Tam, gdzie zostały one
zrobione, są natychmiast korygowane. I to również może budzić emocje. Drodzy Państwo, były
jeszcze inne zarzuty, że nie dbamy o rencistów, emerytów, że nie organizujemy imprez, rajdów.
Czy Pan radny może wymienić ze trzy rajdy na przykład, które organizujemy, bo doliczył się
jednego czy dwóch, a jest może dziesięć razy więcej. Zapraszam pana radnego na przykład na
spotkanie związków emerytów i niech wygłosi tą tezę. Zobaczymy z jakim aplauzem czy gwizdami
się spotka. Trzeba pochodzić, porozmawiać z mieszkańcami Płocka. Trzeba być z nimi, żeby
później móc wygłaszać takie tezy. Śmiem twierdzić, że co najmniej dwukrotnie lepsza jest
współpraca z organizacjami, które Pan wymienił, w tej kadencji w porównaniu z poprzednią
kadencją. I jeszcze jedna a propos tej troski o ludzi Państwa. Otóż – podatki i opłaty lokalne, które
według sugestii nie są pobierane w sposób zadowalający, a zależą tylko i wyłącznie od miasta, że
one nie rosną, że tylko podatki i opłaty ustalane przez Rząd, bądź Rozporządzeniami Rady
Ministrów, zwiększają nasze dochody, otóż chciałem powiedzieć, że pomimo tego, ze Państwo
zwiększaliście w ciągu czterech lat podatki i opłaty lokalne średnio o około 90% podczas, gdy
inflacja 35-36, a my dotychczas, i tak będzie do końca kadencji, zwiększyliśmy średnio podatki i
opłaty lokalne o około 4%, a w wielu przypadkach pozostały na dotychczasowym poziomie, bądź
zostały zmniejszone, to i tak wpływy z tych podatków i opłat lokalnych wzrosły w porównaniu z
rokiem 2002 ze 121 mln do 133 mln w roku 2005. W związku z tym bardzo trudno jest udowodnić
tezę, że tak bardzo wówczas dbano o interesy najuboższych mieszkańców, a teraz nie. Fakty mówią
o czymś zupełnie, zupełnie innym. I na koniec może jeszcze jedne słynne wydatki niewygasające
i ciągłe sugestie, że wydatki niewygasające to tak naprawdę zaniechanie inwestycji. Otóż nic
bardziej błędnego. Wydatki niewygasające zostają uruchamiane wtedy, gdy nie uda się danej
inwestycji skończyć w roku budżetowym i przechodzi ona na kolejny rok realizacyjny i jest w
następnym roku wykonywana. I tak w wydatkach niewygasających budżetu, który omawiamy były
drogi dojazdowe w wysokości 21 mln zł. Drogi są realizowane. Był remont starego mostu w
wysokości 6.700.000 zł. Stary most jest realizowany i bezie zakończony jego remont w tym roku.
Ulica Tumska – 6 mln, mówiłem już o tym, będzie zakończona. Amfiteatr – 5 mln zł, Jagiellonka –
5 mln zł, hala – 4 mln zł. I można tak mnożyć do kilkunastu te podstawowe inwestycje, które
zostały po prostu przełożone na kolejny rok, z różnych powodów, o których mówiliśmy w roku
budżetowym, nie można było ich zrealizować w roku ubiegłym, bądź były rezerwowane celowo
środki w roku ubiegłym, jak w przypadku hali widowiskowo – sportowej po to, żeby były środki
już zarezerwowane na ten rok, gdzie rozpocznie się budowa hali widowisko- sportowej. Mógłbym
tak jeszcze polemizować w wielu innych większych, bądź w drobnych przypadkach wystąpienia
Pana radnego. Nie chciałbym jednak zabierać więcej cennego czasu. Już i tak nadużyłem go
troszkę, dlatego jedynie spuentuję, że przykro mi, że podsumowanie wykonania budżetu zostało tak
nierzetelnie ocenione. Mam nadzieję, że będzie to taka ostatnia nierzetelna ocena i, że w kampanii
wyborczej, która, jak wszyscy wiemy, jest w tym roku, spotkamy się jako konkurencja, która będzie
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rzetelnie konkurowała ze sobą na prawdziwe fakty, a nie nieprawdziwe. Dziękuję.”
Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Panie Prezydencie my nie stawiamy zarzutów. Przedstawiliśmy naszą ocenę krytyczną. Pan się
może z nią oczywiście nie zgadzać. No cóż, Pana stwierdzenia przed chwilą przedstawione i prośba
PSL-u, by tą debatę prowadzić w sposób kulturalny, prowadzi nas do tego, że dalej z Panem po
prostu nie możemy tej debaty dzisiaj prowadzić. Dziękuję.”

2) zmian w budżecie miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 981)
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę do
projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 981 (Załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu).
Pani radna Grażyna Opatrzyk powiedziała: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Ponieważ na Komisji Inwestycji zadawałam wiele pytań dotyczących tego projektu uchwały i tutaj
myślę, że Pani Przewodnicząca potwierdzi moje słowa, że niestety nikt nie był w stanie mi
odpowiedzieć na te pytania. Pani Skarbnik, tylko forma księgowa potrafiła powiedzieć, dlaczego tu,
a nie gdzie indziej, dlaczego taka kwota. Natomiast myśmy zgłaszali wniosek, że skoro nie ma
osoby kompetentnej do udzielenia nam odpowiedzi, mieliśmy jeszcze przed Sesją dostać na piśmie
wszystkie te wyjaśnienia. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej informacji. Jedynie Pan
Dyrektor Nowakowski wytłumaczył mi, dlaczego odstępujemy od wykonania inwestycji:
oświetlenie ul.Bielskiej. Natomiast wszystkie dalsze pytania są nadal pozostawione same sobie i nie
wiemy, nie znamy odpowiedzi. Dlatego bardzo proszę Panią Przewodniczącą, żeby powtórzyła
może te pytania i może tutaj na sali sesyjnej ktoś nam odpowie na nie.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Panie Prezydencie! Panie
Przewodniczący! Faktem jest, że w tygodniu przedsesyjnym odbyły się dwie komisje, dwie łączone
komisje i co z przykrością można stwierdzić, rzeczywiście nie bardzo miał kto odpowiadać na
bardzo czasami konkretne pytania radnych. I jedną z takich osób, których nie było, a szkoda, że jej
nie było, bo być może wiele rzeczy byłoby wyjaśnionych na Komisji, była nieobecność Pana
Pełnomocnika d/s Przeprawy Mostowej Pana Andrzeja Hancyka. I w związku tutaj z pewnymi
przesunięciami pieniędzy z poszczególnych etapów, pieniędzy, które zostały na budowę odcinka V,
chciałbym bardzo konkretnie zapytać – jakie są szanse, że przesunięte środki w wysokości blisko
10 mln zł przeznaczone na budowę docinka V zostaną przyznane, czyli czy wnioski w ogóle
zostały na te 10 mln zł zgłoszone, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie, kiedy zapadnie decyzja czy te
środki będą nam przyznane, będziemy mogli z nich skorzystać, czy nie też, a tym samym, kiedy
rozpocznie się i zakończy tak ważna dla Płocka inwestycja, zakładając, że uda nam się jeszcze w
tym roku, jak obiecuje po raz kolejny Pan Prezydent, zakończyć tą część dróg dojazdowych do
ul.Wyszogrodzkiej, bo mówimy o odcinku V, czyli o tej drugiej nitce ul. Wyszogrodzkiej. Czyli po
prostu prosimy o informację, jak wygląda stan zaawansowania prac, co z budową odcinka IV, to
jest drugie moje pytanie, dróg dojazdowych, czy już zostały złożone nowe wnioski o
współfinansowanie środków unijnych. Bo jak rozumiem i to proszę też o definitywne, tak sądzę,
wyjaśnienie, jeśli zrezygnujemy, to znaczy, jeśli chcemy wykorzystać te pieniądze na V i później
ewentualnie uzyskać pieniądze na IV odcinek dróg dojazdowych, to w takim wypadku straciliśmy
już Panie Pełnomocniku szanse na owe 61 mln zł dotacji, dofinansowania środków unijnych, czy
też może te rozmowy nadal gdzieś w ministerstwach trwają, a o czym nie mieliśmy okazji
dowiedzieć się na komisjach. I w końcu czwarte pytanie, też do Pana Pełnomocnika, związane też
m.in. z ul. Bielską, bo tam trwały rozmowy, że m.in. ta potrzebna przecież bardzo inwestycja, jeśli
chodzi o oświetlenie, ścieżkę rowerową do cmentarza, tam nadal jest ciemno, nadal wieczorami
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zwłaszcza nie do końca bezpiecznie, nie może być realizowana między innymi, nie powiem, że
tylko, ale między innymi dlatego, że nie ma nawet projektów, jeśli chodzi o Obwodnicę Północną.
Chciałbym zapytać, na jakim etapie w takim wypadku są te prace projektowe nad tą Obwodnicą
Północną. Nie tak dawno w ubiegłym roku Pan Prezydent mówił, że Obwodnica Północna jest
szansa, że będzie zakończona ta inwestycja w 2006 roku. Dziś wiemy, że ta inwestycja nawet nie
ma chyba szans rozpoczęcia. Możemy sprawdzić. Takie były Panie Prezydencie.... I też były
...Zdziwienie przede wszystkim Pan radny Nowicki wykazywał wtedy bardzo szczere. Ja
przyjmowałem to ze spokojem, ale Pan Nowicki może, tak mi się wydaje, Pan radny Nowicki
potwierdzić, nawet dorzucić, jak się okaże. Natomiast ja nie chciał bym tu wdawać się w
przepychanki, co Pan Prezydent powiedział, a czego nie powiedział, bo to nie o to w tym momencie
chodzi. Ja chciałbym usłyszeć na jakim etapie jest po prostu ta Obwodnica Północna znajduje się w
tej chwili, bo za chwilę będziemy słyszeli, że nic już właściwie w mieście nie można zrobić w
pewnym obszarze miasta, bo nie ma Obwodnicy Północnej, a jej nie ma właśnie, bo dlaczego jej nie
ma, jak daleko są posunięte prace, kiedy pojawią się jakieś projekty, kiedy zaczniemy mówić o
wykupach gruntów, bo bez tego właściwie nic w tamtym obszarze miasta, dużym obszarze miasta
właściwie nie będziemy w stanie zrobić. To jest taki pierwszy blok pytań głównie do Pana
Pełnomocnika, którego zabrakło na Komisjach: Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Skarbu,
Społecznej. Drugie moje pytanie dotyczy, taka refleksja może bardziej, wydatków na SZPZOZ, bo
tu są bardzo konkretne pieniążki na SZPZOZ. Pan Prezydent powiedział także tu przed chwilą w
swoim wystąpieniu, że wyniki finansowe SZPZOZ-u są tak dobre, że właściwie dawno takich nie
miał. I trudno się z tym pewnie nie zgodzić. Natomiast ja chciałbym zastanowić się czy jest to
zasługą dobrego zarządzania SZPZOZ-em, czy też być może nieustannego jakby nie było
wpompowywania pieniędzy w ten organizm. I ja też, tu trzeba, proszę dobrze, żeby mnie
zrozumieć, ja nie twierdzę, że te pieniądze nie są potrzebne SZPZOZ-owi, ale na przykład
intryguje mnie kwestia Bakteriologii. Właściwie ona od trzech ciągle się pojawia i ciągle, kiedy
pojawiają się pieniądze w budżecie, bądź w zmianach budżetowych dla SZPZOZ -u, pojawia się
problem bakteriologii. I ta bakteriologia już gdybyśmy tak podliczyli pieniądze, które zostały
przekazywane, przeznaczane na ten cel, to pewnie już byśmy ze dwa takie budynki potężne
Bakteriologii zbudowali, a tym czasem nadal nie wiadomo ani kiedy, ani z jakim skutkiem ta
inwestycji będzie zakończona. Tez prosiłbym ewentualnie o jakąś tam w miarę konkretną
odpowiedź czy to są już ostatnie pieniądze na Bakteriologię i kiedy ewentualnie można byłoby
zakończyć, kiedy ta inwestycja będzie zakończona. I mam jeszcze jedno pytanie, tym razem do
Pana Prezydenta Zawidzkiego, którego także nie miałem okazji spotkać na komisjach. Dotyczy
pieniędzy na Komunikację Miejską. Myśmy w ubiegłym roku przekazywali na Komunikację
Miejską, tutaj ustalałem z Panią Skarbnik i potwierdzałem tą informację – 890 tys. zł. Tam był
problem 1 mln zł. Myśmy część przesunęli na między innymi modernizację stacji paliw oraz bilet
elektroniczny. Pewne informacje na komisjach do nas dotarły. Przynajmniej do mnie nawet w
wersji papierowej. I z tych informacji między innymi wynika, że do tej pory z tych 890 tys. zł
Komunikacja Miejska wydała około 760 tys. zł., czyli pewne pieniądze, jeśli chodzi o Komunikację
zostały. To jest blisko 130 tys. zł. Tu planujemy wydać 1 mln i to, czego zabrakło tak naprawdę w
tym dokumencie to też na co ten 1 mln tak naprawdę. Bo tu jest informacja o tym, że planujemy
przetarg na II etap modernizacji stacji paliw i to jest tylko. Nie wiemy co ile będzie kosztowało i
czy to już będzie rzeczywiście wszystko. Bo przyznam się szczerze , to wtedy już miało być chyba
wszystko. Natomiast nikt nas nie informował wówczas, że to I etap będzie, II etap i ile to jeszcze
będzie kosztowało, aczkolwiek tu mam informację, że nie będzie III etapu. To jest pocieszająca
informacja. Natomiast jest też informacja o wiatach, że będzie 15 sztuk wiat i to będzie 75 tys. zł , z
tym że trzy już zostały kupione i zainstalowane. Jeszcze dwanaście. Więc to jest panie Prezydencie
też jeszcze jedno pytanie. I na razie to tyle. Dziękuję bardzo.”
Pani radna Grażyna Opatrzyk powiedziała: „To jeszcze może, żeby tak uszczegółowić
te pytania, których Pani Przewodnicząca pewnie nie jest przygotowana, żeby je odczytać....”
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Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział :”Jest
przygotowana, przeczyta po Panu radnym.”
Pani radna Grażyna Opatrzyk powiedziała: „I jeszcze Panie Prezydencie tutaj padł
taki zarzut, że my wymyślamy coś. To właśnie na Komisji Inwestycji usłyszeliśmy odpowiedź od
Pana Prezydenta Kubery, że najprawdopodobniej w tym roku nie będzie oddany w terminie
amfiteatr, dlatego nie są zaplanowane te masowe imprezy. Te masowe imprezy na terenie
amfiteatru. I myśmy na tej samej komisji dopytywali się o ten 1 mln zł. Na co ten 1 mln zł
dokładnie, na jakie imprezy masowe, kto będzie organizatorem, czy będą przeprowadzane przetargi
na organizatorów tych imprez. Takich odpowiedzi nam zabrakło. Imprezy zostały wymienione. I
Panie Prezydencie mamy mówić o tym, że Pan powiedział, że między innymi jedna uroczystość
została już, odbyła się i teraz
mamy pieniądze dać, bo też taka informacja padła na tej komisji.
My po prostu domagaliśmy się dogłębnej informacji. Nie dostaliśmy jej w formie pisemnej, dlatego
prosimy dzisiaj.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja
właśnie w tej sprawie. Swoje wystąpienie zakończę wnioskiem dotyczącym tej uchwały. Natomiast
wracając do 1 mln zł, który jest w tym budżecie przeznaczony na zorganizowanie imprez, myśmy
zadali w roku szczególnym, zadaliśmy pytanie, jakie to będą organizowane imprezy i myśmy nie
uzyskali informacji, jakie to będą imprezy i nie uzyskaliśmy informacji, kiedy te imprezy będą
zorganizowane, nie uzyskaliśmy informacji, jaki jest koszt tych imprez, każdej poszczególnej
imprezy. W związku z tym ja poprosiłem, aby ta informacja znalazła się przed Sesją. Ja byłem
chyba w czwartek i w piątek w urzędzie, dzisiaj byłem i w mojej skrytce takich informacji nie było.
(Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta poinformował, iż taką informację podpisywał). Na 100%
nie ma Panie Prezydencie, bo ja byłem i sprawdzałem. W związku z tym proszę Państwa jest to
kwota 1 mln zł, która po prostu zostanie przeznaczona na imprezy sportowe. Nagle ni stąd, ni
zowąd będziemy organizować dodatkowe imprezy kulturalne, imprezy sportowe i te kwoty nie
były wcześniej zaplanowane w budżecie, natomiast budżet był skonstruowany, dwa miesiące
wcześniej
na ten temat głosowaliśmy taką uchwałę i wszystkie pieniądze powinny być już
wtedy przekazane i powinniśmy wtedy to... powinniśmy wtedy uchwalić taką uchwałę. Natomiast,
proszę Państwa, nie może być tak, żeby imprezy, których wartość jest oszacowana na 1 mln zł, nie
wiadomo jakie imprezy, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo, kto będzie organizował, nie wiadomo
czy będą przetargi, żeby bez merytorycznej komisji te pieniądze zostały wydatkowane z Budżetu
Miasta Płocka. Komisja nie miała możliwości zająć się tą sprawą, gdyż nie było po prostu
informacji na ten temat. Było powiedziane - taki jakiś festiwal, taki jakiś festiwal. Jak zaczęliśmy
wchodzić w jakieś szczegółowe pytania, to niestety nie uzyskiwaliśmy informacji, uzyskiwaliśmy
obietnice, które nie zostały dotrzymane. Natomiast potwierdzam informację, że była taka
informacja, że amfiteatr... może być kłopot z oddaniem w terminie inwestycji pt. Amfiteatr. I
niestety też nie uzyskaliśmy informacji w jaki sposób ten amfiteatr będzie funkcjonował, bo to są
gigantyczne środki finansowe
wydatkowane na tą inwestycję, natomiast programu
funkcjonowania tej instytucji, jak nie było, tak nie ma. Znaczy merytoryczna komisja Rady Miasta
Płocka nie dostała żadnej informacji na ten temat. W związku z tym nasuwa się pytanie czy
inwestycja za dziesiątki milionów złotych będzie służyła dla realizacji dwóch imprez w ciągu roku.
Tak wynikało z wypowiedzi Pana Prezydenta Kubery. W związku z tym, proszę Państwa, ja
chciałbym złożyć wniosek, aby wykreślić z tego druku pozycję, która jest, to jest z Działu 921 –
Kultura i ochrona dziedzictwa 1 mln zł z powodów, o których już wcześniej mówiłam. Natomiast
chciałbym, aby ta kwota, jeżeli jest taka kwota do dyspozycji, żeby tą kwotę przeznaczyć na
dodatek motywacyjny dla nauczycieli, gdyż niewątpliwie nauczycielom się te pieniądze należą, jak
również na to, aby część tej kwoty przeznaczyć na remonty w zasobie komunalnym, gdyż wiemy,
że zasób komunalny, środki , które są przeznaczane, są absolutnie niewystarczające, potrzeby są
znacznie, znacznie większe, natomiast inwestycje są, remonty są mocno okrojone. I chcielibyśmy,
aby ta kwota 1 mln zł znalazła się
w przyszłym .... za miesiąc podczas sesji majowej,
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żebyśmy mogli rozdysponować te środki finansowe. Natomiast tak, jak powiedziałem, zgłaszam
wniosek, aby tą pozycję z Budżetu Miasta Płocka, ten 1 mln zł wykreślić. Sądzę, że tak, jak Pan
Prezydent powiedział, sytuacja finansowa płockich spółek jest tak doskonała, a Pan Prezydent ma
takie sztuczki księgowe, w związku z tym tu może przekazać aportem do spółki i później można
podjąć jakieś działania. W związku z tym ja sądzę, że Pan Prezydent na pewno zastosuje taką
sztuczkę, która spowoduje, że ten 1 mln, który można uzyskać ze spółek komunalnych i te imprezy
będzie można ewentualnie sfinansować. Dziękuję ślicznie.”
Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel powiedziała: „(...)Rzeczywiście na
wspólnym posiedzeniu komisji, obu komisji – Inwestycji i Polityki Społecznej w dniu 20 kwietnia,
nie wszystkie pytania zadane przez członków tych że komisji zostały zaspokojone odpowiedziami,
z różnych przyczyn. Część tych pytań została właśnie przed chwilą zadana. Ja tylko może ograniczę
się do tych pytań, które nie padły, a mianowicie padło pytanie zadane przez Pana Piotra
Nowickiego: „Czy Urząd Miasta pracuje nad tym, żeby wprowadzić elektroniczny obieg
dokumentów ?” Później na temat Komunikacji Miejskiej wydatkowania 1 mln zł powiedział Pan
radny Nowakowski. „Dlaczego dopłacamy Komunikacji Miejskiej na zakup 15 wiat autobusowych?
Dlaczego nie ma konkursu, przetargu na obsługę wiat ?” Następne pytanie dotyczyło gospodarki
mieszkaniowej -Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Rzecz dotyczy kwoty
290 259,20 zł. Następne pytanie Pani Grażyny Opatrzyk - „Na jakim etapie i jakie podjął
działania urząd, aby rozszerzyć koncepcje Obwodnicy Północnej w celu włączenia z ul. Bielską ?”
Następne pytanie – Pan Radny Piotr Nowicki zaproponował, aby Pan Krzysztof Lewandowski
Prezes PPPT przybył na Sesję w celu wyjaśnienia zagadnienia i wyjaśnienia kwoty przeznaczonej
na tenże cel, czyli 12.500.000, 00 zł. I ostatnie z pytanie, które chyba padło, a mianowicie Pan
Wojciech Hetkowski zadał pytanie - czy jest jakakolwiek wizja wykorzystania amfiteatru? Padło to
pytanie. I ten wykaz imprez kulturalnych, o którym mówił Pan Piotr Kubera. To wszystkie pytania,
na które wówczas Państwo ... nie zostały udzielone odpowiedzi. Dziękuję bardzo.”
Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(...)Ale to
chyba wszystkie, Pani Przewodnicząca. Przecież Pani Przewodnicząca czytała z protokołu.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Ja rozumiem, tylko, że czymś innym jest
czytanie z protokołu, a czymś innym dyskusja podczas komisji, tak naprawdę. Bo w tym momencie
myśmy pytali, nie dlaczego tak naprawdę te wiaty mają tam stać, czy w ogóle, dlaczego mają być te
wiaty, ta, jak tu padło to pytanie, tylko dlaczego rzeczywiście nie został na przykład ogłoszony
przetarg.”
Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel powiedziała: „Ale właśnie ja to czytałam
Panie radny.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Tak, tylko, że
pierwsze pytanie brzmiało Pani radna....”

pierwsze pytanie,

Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel odczytała: „Dlaczego dopłacamy
Komunikacji Miejskiej na zakup 15 wiat autobusowych? Dlaczego nie ma konkursu, przetargu na
obsługę wiat autobusowych w mieście? Członkowie Komisji proszę o informację na temat stacji
paliw....”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „To już wystarczy, to już wystarczy,
dokładnie chciałem to uściślić pani radna, że problemem nie był sam zakup tych wiat. Radni jak
gdyby akceptują, tym bardziej, że tam były pokazane miejsca. Sądzę, że jeszcze byśmy ze dwa, trzy
miejsca dołożyli. Na przykład przy cmentarzu komunalnym, gdzie właściwie tam osoby, które
wracają z cmentarza stoją pod gołym niebem. I tam, sądzę, że ta wiata by się przydała na pewno.
Natomiast tutaj problem leży w tym czy i na ile można byłoby te wiaty sfinansować nie z pieniędzy
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gminnych, tylko z pieniędzy na przykład jakichkolwiek innych innych podmiotów, które mogłyby
te wiaty ufundować na przykład za reklamę. I tak w niektórych miastach dzieje się. I taki przetarg,
gdyby był ogłoszony, pozwoliłby te pieniądze gminne na inny cel spożytkować. I tu prosimy na
pewno o wyjaśnienie. Dziękuję.”
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na wszystkie
pytania. Na część ja udzielę odpowiedzi. Na część moi Zastępcy. I tak, bardzo wiele pytań, kilka,
dotyczyło dróg dojazdowych do mostu, Obwodnicy Północnej, Obwodnicy Północno – Zachodniej,
połączenie z ul. Bielską, itd., itd. Otóż drodzy Państwo, po pierwsze - dlaczego proponujemy dziś
pewną korektę w wykorzystaniu środków unijnych na V odcinek, czyli drugi, tak naprawdę na
drugą nitkę ul.Wyszogrodzkiej od Zakładu Energetycznego do Podolszyc. Otóż, jak Państwo
wiecie, pozostało nam blisko 9 mln zł z przetargu na budowę I etapu dróg dojazdowych do mostu. I
teraz w umowie mamy zapisaną takie ogólne stwierdzenie, iż możemy wykorzystać te środki na
kolejny etap dróg dojazdowych do mostu na II etap. I to jest możliwość. Natomiast, żeby tą
możliwość wykorzystać musimy po pierwsze zrobić pewną korektę w naszym Budżecie Miasta i
wyodrębnić jedno zadanie, po drugie zaś musimy złożyć odpowiedni wniosek i uzyskać pozytywną
akceptację ministerstwa na przesunięcie tej kwoty na kolejne zadanie. Myśmy już zrobili
rozeznanie. Byliśmy już bodajże dwa razy w ministerstwie. Jest to wszystko możliwe. Aktualny
zapis w umowie nam umożliwia przesunięcie tej kwoty. I ponieważ dziś nie wiemy jeszcze, kiedy
mogą do ministerstwa spłynąć środki z oszczędności przetargowych, bo nie w każdej inwestycji
jest taki zapis, jak u nas. Myśmy ją podzielili na dwa etapy, budowę dróg dojazdowych dlatego jest
możliwe przesunięcie na drugi. Ponieważ nie wiemy, kiedy jest możliwe spłynięcie tych środków i
pozytywne rozpatrzenie naszego, złożonego już dużo, dużo wcześniej wniosku, w związku z tym
zdecydowaliśmy się na podzielenie II etapu dróg dojazdowych na odcinki: V i VI. Ponieważ V jest
wyceniony według oczywiście operatu szacunkowego na około 18 mln zł, w związku z tym
proponujemy, żeby kwotę blisko 9 mln zł oszczędności plus podobną z budżetu miasta uruchomić
już teraz. I w maju ogłosilibyśmy przetarg nie międzynarodowy, więc nie trwałby zapewne tak
dużo, na kolejny etap – V etap dróg dojazdowych, V odcinek dróg dojazdowych i moglibyśmy przy
szczęśliwym zbiegu okoliczności przetargowych jeszcze latem zacząć ten odcinek drogi. I dlatego
taki wniosek. Dziś jest konieczna taka drobna korekta w budżecie po to, by jutro już składać
wniosek do Ministerstwa Transportu o już formalne udzielenie zgody na przesunięcie tych środków
i możliwość ogłaszania przetargu. Jeśli chodzi o odcinek IV w dalszym ciągu pozostanie on po tej
korekcie jako wniosek ubiegania się o środki unijne z programu SPO Transport. Kwestia obwodnic
- otóż drodzy Państwo to, o czym rozmawialiśmy juz od wielu lat, to była Obwodnica Północna
łącząca ulicę Wyszogrodzką z drogami dojazdowymi do mostu z miejscowością Goślice. Myśmy
zawarli takie porozumienie z generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, która jest naprawdę
realizatorem tego przedsięwzięcia, gdyż my jedynie w niespełna 20% partycypujemy w kosztach na
tym odcinku, gdzie obwodnica przebiega przez tereny miejskie. I dziś mamy niestety już blisko
półtora roku opóźnienia, a to z powodu zmiany przez poprzedni parlament przepisów ustawy o
ochronie środowiska i wydawania decyzji środowiskowej. Półtora roku opóźnienia z tego tylko
powodu, niestety, ja o tym wcześniej nie mówiłem, ale takie powody opóźnienia inwestycji też
bywają i wcale nierzadko. 8 maja jest wyznaczona rozprawa administracyjna, która
prawdopodobnie zakończy ten proces i zakończy się decyzją lokalizacyjną. Następne etapy można
będzie w związku z tym szybko realizować. I o ile mówiłem o Obwodnicy Północnej jako
możliwości zakończenia jej realizacji w tym roku. To być może to by się nawet udało, gdyby nie te
półtora roku. Niestety nie od nas w 100% jest to zależne. Natomiast musimy odróżnić Obwodnicę
Północną, o której mówiłem, od Obwodnicy Północno – Zachodniej, która jest zupełnie nowym
projektem, a która w pewnym miejscu w Boryszewie przecina Obwodnicę Północną i będzie łączyć
Orlen, Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny. Obwodnica ta będzie przebiegać przez ulicę
Bielską i tutaj informacja - będzie w rozjeździe poprzez estakadę nad ulicą Bielską i nad torami.
Będą oczywiście
odpowiednie zjazdy zarówno do Parku Technologicznego, do dzielnicy
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przemysłowej Trzepowo, jak i na ulicę Bielską. I będzie dalej przebiegała jako obwodnica płocka,
Podolszyc, za Słupnem i nawet łącząc się kilkanaście kilometrów za Słupnem z obecną droga
krajową Płock – Warszawa. Ta obwodnica jest dziś na etapie na odcinku od węzła Boryszewo do
Słupna, do tych kilkunastu kilometrów za Słupnem. Już jest wykonana koncepcja, po
uzgodnieniach, zarówno z naszym miastem, jak i sąsiednimi dwoma gminami. I inwestycję tą w
100% realizuje na tym odcinku Generalna Dyrekcja Dróg, dlatego, że w 100% jest poza granicami
administracyjnymi miasta. Szacuje się, ze może być on, takie są informacje z Generalnej Dyrekcji zakończenie w 2008 roku. Natomiast ten odcinek od obwodnicy od węzła Boryszewskiego do
Orlenu – aranżacja finansowa, jak i .... w tej chwili realizuje się koncepcja tej obwodnicy, dokładny
jej przebieg, natomiast aranżacja finansowa będzie prawdopodobnie taka oto, że częściowo
sfinansuje Generalna Dyrekcja, jako, że część tej inwestycji będzie przebiegać jeszcze poza
granicami miasta, częściowo będzie finansowana z budżetu miasta i częściowo, mam wielką
nadzieję rozpocząć bardzo skuteczne, o wiele skuteczniejsze, niż obecnie, negocjacje z nowym
zarządem Orlenu, by w części Orlen sfinansował tą właśnie Obwodnicę Północno – Zachodnią
naszego miasta. Czyli dziś etap tej obwodnicy to jest aranżacja finansowa plus opracowywanie
koncepcji. Dalej jest oczywiście rezerwacja terenu. Tylko i wyłącznie rezerwacja terenu pod
bardzo logiczny ciąg dalszy tej obwodnicy, wyprowadzający ruch na perspektywicznie po 2010,
2011 roku, trzecią przeprawę mostową, ale już poza granicami miasta Płocka, by miasto nie
aranżowało, tak, tak, by miasto nie aranżowało środków finansowych z własnego budżetu na
ewentualną trzecią przeprawę mostową. Ale żeby coś dobrze zaplanować musimy dziś
zarezerwować teren, by nie mieć takich problemów, by nasi następcy nie mieli takich problemów,
jak dziś my mamy. Pytanie uzupełniające? Tak? „
Pani radna Grażyna Opatrzyk powiedziała: „My na komisji pytaliśmy tak naprawdę o
środki, które uchwałą budżetową zdejmujemy z ulicy Bielskiej. W tej uchwale zdejmujemy, a
wiemy, że oświetlenie na ulicy Bielskiej miało być realizowane w 2004 roku, w 2005 roku i dziś
zdejmujemy pieniążki, które są na 2006 rok. Myśmy pytali, bo tak, jak nam mówiono,
najprawdopodobniej to zadanie będzie włączone do zadania Generalnej Dyrekcji Dróg. Wiemy, że
to są środki unijne. Ulica Bielska jest ulicą gminną. I wiemy już tyle, ze są dwie koncepcje – na
ulicę Bielską i na ten właśnie fragmencik obwodnicy. Problem jest jeden, że w momencie, kiedy te
dwie się złoży, to jedna ulica z drugą nijak się ma do tego, żeby to zgrane było. Dlatego ja na
komisji pytałam, jakie podjął działania Pan Pełnomocnik Hancyk, żeby ktoś wziął, jeden
odpowiedzialny człowiek, te dwie koncepcje, żeby nie robić dwóch oddzielnych koncepcji, które
nijak ze sobą nie współgrają. Co zostało zrobione, żeby jednak ta Bielska była może w przyszłym
roku zrobiona? Bo my słyszymy cały czas – tu jest koncepcja, tam jest koncepcja. Ale nie
słyszymy, ze te koncepcje mogą być jednocześnie realizowane, bo te ulice się rozchodzą, po
prostu.”
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Tak, na to pytanie
będzie odpowiedź. Pan Pełnomocnik Hancyk na to pytanie w szczegółach również odpowie. Także
będzie udzielona odpowiedź,. Natomiast ja chciałbym jeszcze ustosunkować się do dwóch sprawa,
a mianowicie pytania o elektroniczny obieg dokumentów – czy Urząd Miasta pracuje nad tym. Tak,
Urząd Miasta pracuje nad tym. I może jeszcze dwa zdania uzupełniające. Otóż, myśmy już
przygotowali w tym zakresie opis przedmiotu zamówienia i teoretycznie moglibyśmy już ogłaszać
przetarg na to przedsięwzięcie. Poprzedziliśmy to jednak, ponieważ wiemy skądinąd, że przetargi
na takie poważne przedsięwzięcia w zakresie teleinformatyki są obarczone mnóstwem protestów.
Są to bardzo specyficzne przetargi, specjalistyczne. Efekty ich w kraju są takie, że większość jest
unieważnianych, więc jest unieważnianych. W związku z tym zaprosiliśmy potencjalnych
producentów na prezentację. I tu okazało się, że mieliśmy rację, że mieliśmy rację, że zarówno
uwarunkowania techniczne, jak i kosztowe, przede wszystkim, są rozbieżności ogromne, nawet
czterokrotne, w związku z tym nie ogłaszamy jeszcze tego przetargu po to, by dobrze go
przygotować, aby nie zakończył się tak, jak w wielu, wielu miastach fiaskiem i stratą, tak
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naprawdę, kilku miesięcy czasu. Natomiast w międzyczasie realizujemy projekt, który został
hasłowo rzucony, a mianowicie bezpłatny dostęp do internetu w formie takich miejsc, jak mamy na
Starym Rynku, czyli hot – spotów, ale o zdecydowanie większym zasięgu. Takich miejsc będzie
kilkanaście w mieście. Poza tym info kioski, które dziś są jedynie w Urzędzie Miasta zainstalowane
będą w liczbie około 20 w różnych miejscach Płocka zainstalowane, w tym kilka będzie info
kiosków otwartych, ale w tym miejscach, gdzie jest dobry monitoring, gdzie możemy reagować na
ewentualnie potencjalne zniszczenia tych że info kiosków. I ten projekt jest juz realizowany. Został
ogłoszony przetarg. Wkrótce będzie wyłoniony wykonawca. Czas realizacji to jest wrzesień tego
roku. Bardzo wielu Płocczan będzie mogło skorzystać również niedaleko swojego miejsca
zamieszkania z bazpłatnego dostępu do internetu,. I jeszcze jena sprawa dotycząca... właściwie
apel. Pan Prezydent Kubera szczegółowiej na ten temat odpowie. Natomiast ja chciałbym
zaapelować, aby nie popierać wniosku Pana radnego Piotra Nowickiego a propos zdjęcia 1 mln zł z
kultury z imprez masowych. Można to spłycać rokiem wyborczym i tym, że chcemy jak najwięcej
imprez w tym roku zorganizować. Ale jeśli państwo radni prześledzicie środki finansowe i imprezy,
ilość imprez, jakość imprez, które są organizowane od początku naszej kadencji, to tak naprawdę
jest systematyczny wzrost i nie ma w tym nic dziwnego, że w tym roku jest kolejny, kolejny skok
do przodu i niestety, niestety większe wydatki finansowe takie imprezy masowe kosztują. Ci
sponsorzy, którzy są w Płocku i którym bardzo dziękujemy za sponsoring wielu imprez, nie są w
stanie czasami już wydatkować wielu środków na kolejne nowe imprezy, stąd między innymi taka
prośba o zwiększenie środków na imprezy kulturalne, z których jedna wydaje się być naprawdę
znakomitym pomysłem. Prawdopodobnie otrzymamy wkrótce patronat Ministerstwa Kultury nad tą
imprezą, ale w szczegółach przedstawi mój Zastępca Pan Piotr Kubera. Nie należy też spłycać
tego bardzo efektownym stwierdzeniem, że spółki miejskie sfinansują te imprezy. To jest takie
swoiste namawianie do działania na szkodę spółek. Pan radny zapewne ... (...) ja jestem ostrożny w
tym zakresie. Wiem, że Państwo byście od razu odpowiedni wniosek złożyli. W związku z tym
ostrożność jest tutaj moją domeną w podejmowaniu takich decyzji i jednym z priorytetów.
Natomiast już zupełnie poważnie, nie są w stanie nasze spółki pomimo lepszych wyników
finansowych w odniesieniu do ubiegłych lat, sfinansować takich imprez, choć na miarę swoich
możliwości włączają się w sponsoring również imprez miejskich. Na pozostałe zagadnienia udzielą
odpowiedzi moi Zastępcy. Bardzo proszę, Pan Piotr Kubera.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Wysoka rado! Ja odpowiedziałem na to pytanie na Komisji Polityki Społecznej,
może niezbyt szczegółowo, także pozwolę sobie na to teraz odpowiedzieć. Mówiłem dlaczego te
imprezy nie znalazły się w budżecie 2006 roku. Otóż dlatego, że prowadziliśmy rozmowy, bądź to z
organizatorami, bądź to z wykonawcami, którzy podczas tych imprez będą występowali w Płocku.
Nie mając pewności, że te imprezy się odbędą, nie mogliśmy ich ująć w budżecie 2006 roku. I to są
takie imprezy, jak:
– 10 czerwca - Dni włoskie; organizatorem jest POKiS,
– 22 czerwca - Wielki Koncert nazwany Anty. Jest to antyalkoholowy, antynikotynowy,
antynikotynowy. Tutaj POKiS i Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Veni Vidi Vici,
– 23 czerwca – Koncert z okazji 30-tej rocznicy wydarzeń Czerwca 1976. organizator: Urząd
Miasta i Ośrodek Kultury i Sztuki,
– 8 lipca – Koncert zespołów reggae polskich i zagranicznych. Organizator – Płocki Ośrodek
Kultury i Sztuki,
– Festiwal sobowtórów – 29 lipca. Jest tutaj organizator zewnętrzny Agencja Artystyczna,
– 30 lipca – Festiwal Muzyki Dance - Polska Agencja Imprez Masowych. Jest to impreza
telewizyjna. Telewizyjna 2 będzie transmitowała ten festiwal,
– Festiwal coverowy. Muzyka lat 60 i 70-tych. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Gwiazda – zespół
SLADE,
– 20 sierpnia - „Hity na czasie. Jest to finał akcji „Lato z Dwójką”. Organizator – Polska Agencja
Imprez Masowych. Jest to impreza telewizyjna. Tutaj również TV 2 będzie transmitować ten
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festiwal. W roku ubiegłym finał „Lata z Dwójką” był w Ełku. Zgromadził około 50 tys.
Widzów. W tym roku będzie w Płocku,
– 31 sierpnia – 3 września – Festiwal Zawodów Filmowych. Tutaj również zewnętrzna agencja
artystyczna będzie organizatorem tego festiwalu. Przyjazd do Płocka potwierdzili już: Alan
Starski, Bogusław Linda, Piotr Fronczewski, Krzesimir Dębski, Władysław Pasikowski i wielu,
wielu innych znanych artystów,
– 20 września – 20-lecie zespołu Farben Lehre. Organizator – POKiS,
– 1 października – Festiwal Piosenki Religijnej. Organizator – Urząd Miasta, Płocki Ośrodek
Kultury i Sztuki.
Tak, jak Prezydent powiedział, dążymy do tego, aby tych imprez masowych było w Płocku jak
najwięcej, w zasadzie, żeby w każdym tygodniu coś się w Płocku działo. Mówiliśmy o turystyce
weekendowej. Musimy czymś turystów, ludzi z zewnątrz zachęcić po to, żeby do Płocka
przyjeżdżali, żeby tutaj zostawiali pieniądze. Ja jestem przekonany, że te osoby, które tutaj przyjadą
na pewno zostawią więcej pieniędzy, niż my wydamy na ich organizację. One oczywiście do
budżetu bezpośrednio nie wrócą, ale zadowoleni będą taksówkarze, właściciele sklepów,
restauracji, pubów, hoteli. Jestem przekonany, że będą większe, niż te, które my wydatkujemy z
budżetu miasta. Jeżeli chodzi o SZPZOZ 700 tys., z przeznaczeniem na przebudowę budynku pod
potrzeby Oddziału Chirurgii 250 tys., Laboratorium Bakteriologii: niecałe 250 tys. - jest to kwota
potrzebna do sfinansowania już całości zadania. Nie wiem, nie ma Andrzeja Nowakowskiego, który
zadawał pytanie. 226 tys. - modernizacja ciągów komunikacyjnych I piętra budynku D w SZPZOZ.
Chciałem powiedzieć, że te pieniądze, które przekazujemy do SZPZOZ są to pieniądze
przeznaczone na inwestycje, dlatego one nie wpływają w jakiś znaczący sposób na ostateczny
wynik finansowy. One nie są przejadane w inny sposób. Są wydatkowane na inwestycje. Nie wiem,
chyba więcej pytań do mnie nie było. Dziękuję.”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Na pewne pytania odpowiedzi nie udzielono
na komisjach, bo nie było pewnie właściwych. Mnie również nie było na tej komisji. Nie na każdej
mogę być, ale to pewnie niewielka strata, dlatego, że z doświadczenia wiem, że na ogół te pytania i
tak są na Sesji powtarzane, bo cóż to za rozmowa, gdzieś na komisjach, jak można rozmawiać przy
mediach. Zatem odpowiadam, jeśli chodzi ... Pan radny Nowakowski jest... o 130 tys. zł, które
wynika z różnicy pomiędzy 890 tys. zł, a wydanymi 760 tys. zł na bilet elektroniczny, to po prostu
te pieniążki nie zostały wydane do końca. Tu jeszcze jest kwestia przeprowadzenia akcji
promocyjno – wdrożeniowej, być może reklamy i ta kwota zostanie rozliczona po zamknięciu
zadania. Myślę, że również po wspólnym zamknięciu tego zadania, jak i modernizacji stacji paliw,
bo tutaj Wysoka Rada również poświęciła pewne pieniążki na to, więc w sumie to rozliczenie
będzie dokonane. Te pieniądze są, one nie zniknęły. Jeszcze ich po prostu nie wydano. Jeśli chodzi
o 1 mln zł z kolei dla Komunikacji miejskiej teraz, to są to pieniążki, które mają być przyznane już
na wiaty przystankowe, z tym, że to jest bardzo minimalna część na te wiaty. Jedna wiata kosztuje 5
tys. zł x 15 wiat to jest prosty rachunek, więc to jest znikoma część tego 1 mln zł. I teraz w tym
również mieści się odpowiedź na to pytanie czy nie warto byłoby zrobić jakiegoś konkursu, co by
inne firmy mogły sobie takie wiaty w pasie drogowym wybudować i później my byśmy z nich
korzystali, a one by czerpały korzyści z tytułu umieszczonej reklamy. Nie opłaca się to. To lepiej
wybudować, ponieważ taka wiatka, mówię – tylko 5 tys. zł i przychody z zajętości powierzchni
reklamowych będą dużo wyższe, to ten zwrot szybko nastąpi. Więc lepiej, gdy to zrobi
Komunikacja Miejska. Oczywiście jest jeszcze jeden element. Dzisiaj ta reklama w pasie
drogowym jest obłożona bardzo dużą stawką. To jest 4 zł za 1m2 . Prawdopodobnie trzeba będzie
to niebawem zweryfikować, żeby w ogóle pozyskać reklamodawców, bo dzisiaj jest to po prostu
bardzo droga usługa. Pozostałe pieniążki to oczywiście II etap budowy stacji paliw. II i ostatni.
Założenia akurat wykonania tego zadania Państwo radni już znacie. Chodzi o to, aby powstała
ogólnodostępna stacja paliw, tańsza, niż te pozostałe w mieście. Takie mamy ambicje. Będzie to
stacja bezobsługowa, w pełni zautomatyzowana. Dzięki temu już oszczędzimy na kosztach
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pracowniczych, pomimo, że i tak będzie pod czujnym okiem pracowników obok nadzorujących
tankowanie, autobusów, chociażby, tam ta stacja pozostanie w takiej wersji, w jakiej jest. Tutaj
będzie samoobsługa. Wycenione to jest na 900 tys. zł. Na dzisiaj, jeśli mam zanudzać i mówić o
tym, co w ramach tych 900 tys. zł się znajdzie, to jestem na to przygotowany, proszę Państwa, bo
tutaj to są pewne szczegóły techniczne już. Ale chociażby może tak w kilku założeniach, żeby
dać obraz jeszcze tego, co jeszcze musi się wydarzyć w przypadku zmodernizowania tej stacji. Otóż
trzeba wybudować jeszcze kanalizację deszczową, wykonać kanalizację sanitarną, roboty drogowe,
zewnętrzne, budynek stacji – zadaszenie, remont wnętrza, tam instalacje c.o., demontaż i montaż
wiaty wyższej takiej, która będzie odpowiadała wymaganiom odpowiednim, montaż piezometrów,
zagospodarowanie terenów zielonych, roboty elektryczne, stworzenie dokumentacji później
powykonawczej, a w ramach technologii, automatyki – to dystrybutory paliwa oczywiście,
oczyszczenie zbiornika jednego, przełożenie istniejącej automatyki na kolejny zbiornik, montaż
tankoautomatów, monitoring przemysłowy, zakup i montaż systemu sprzedaży i fakturowania,
później po tym wszystkim jeszcze trzeba opłacić stworzenie dokumentacji powykonawczej i na to
są te pieniążki. Szacujemy 900 tys. zł. Więc mamy 975 tys. zł z tego 1 mln zagospodarowane.
Oczywiście po wykonaniu zadania wraz z rozliczeniem zadania pod nazwą: „Bilet elektroniczny” te
pieniążki będą .... one będą rozliczone i Wysoka Rada powiadomiona o tym, jak wygląda bilans
końcowy tych zadań. Jeśli zaś chodzi.....Aha, było 12,5 mln zł dla Parku Przemysłowo –
Technologicznego. Ta dopłata czy podniesienie kapitału w spółce Park Technologiczny wynika z
realizacji porozumienia zawartego w 2004 roku pomiędzy koncernem ORLEN, miastem, a
Parkiem Technologicznym. Tam akcjonarjusze zobowiązali się do prefinansowania projektu. To są
te pieniądze. Kolejno, podnosimy cały czas kapitał w Parku Technologicznym. Robi to miasto, robi
to
równolegle Orlen tak, żeby struktura akcjonariuszy była taka sama po 50%. Musimy to
wykonywać. Do tego zobowiązaliśmy się w 2004 roku, dlatego te środki teraz są zaprogramowane.
Park się ma rozwijać. Ma możliwości pozyskiwania środków unijnych. Stąd też nas udział w
prefinansownaiu. Od początku wiedzieliśmy, że będzie konieczny i dzisiaj to realizujemy.
Dziękuję.”
Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel powiedziała: „Panie Prezydencie, bardzo
proszę jeszcze nie odchodzić, jeszcze ostatnie pytanie z Pana działki – prosimy o komentarz do
Działu: Gospodarka Mieszkaniowa, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.
Rzecz dotyczy ... (Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: Prezydent
Kolczyński odpowie) to Prezydent Kolczyński, tak, przepraszam bardzo.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Jeszcze jedno zdanie do Pana radnego Nowickiego. Ja dzisiaj rano podpisywałem
ten materiał, został skierowany do Biura Rady, do którego zobowiązałem się na Komisji Polityki
Społecznej. Nie wiem, dlaczego nie trafił jeszcze do Pana skrytki. Tam jest wykaz imprez nie
objętych budżetem 2006 roku wraz z całym kalendarzem imprez do końca tego roku.”
Pan radny Andrzej Nowakowski poinformował, iż materiał, o którym mowa, wpłynął.
Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „ (...)
Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Wczoraj na połączonych komisjach
Skarbu i Budżetu i Gospodarki Komunalnej informowałem o tych kwestiach odszkodowawczych,
ale oczywiście Państwu jeszcze raz wszystkim to przybliżę, tą tematykę. Jest to sprawa dotycząca
jeszcze wywłaszczenia i orzeczenia o odszkodowaniu przez Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej Urzędu Spraw Wewnętrznych w Warszawie z dnia 23 października 1968 roku.
Wówczas wywłaszczono nieruchomość
przy Kazimierza
Wielkiego i spadkobiercy po
właścicielach złożyli stosowne wnioski o to, żeby otrzymać za to odszkodowanie i taka procedura
została wszczęta i zostało naliczone odszkodowanie w kwocie 786.554 zł. Oczywiście ci
spadkobiercy muszą zwaloryzowane odszkodowanie, które otrzymali w tamtych latach zwrócić. I
jest to te 290 tys. zł to jest część tej kwoty, ponieważ tyle można było Państwu radnym
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zaprogramować w tym projekcie uchwały, a pozostałą część będzie jeszcze na sesji majowej
proponowana do uzupełnienia tej brakującej kwoty. To tyle wygląda tak ta sprawa. Dziękuję.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W
kwestii tego materiału, który wpłynął. Panie Prezydencie problem nie polega na tym, aby
poinformować Radę Miasta planowanych działaniach. Przypominam, że my jesteśmy Radą Miasta
i mamy radzić, to znaczy na Komisji powinniśmy wypracować swoje stanowisko co do
przedstawionego harmonogramu imprez, kosztorysu, itd. My się mamy jako Rada Miasta nad tym
radzić, a nie przyjmować do akceptującej, bądź też nie, akceptującej wiadomości Państwa pomysły.
Bo jest to nie budżet Prezydenta, tylko jest to budżet miasta i radni są po to, żeby na ten temat
radzić. Myśmy takiej możliwości nie mieli. W związku z tym ja wnoszę o to, aby wykreślić ten
1 mln zł z tej uchwały i żebyśmy mogli do tego tematu wrócić po głębokiej analizie wymienionych
imprez, które Pan teraz był uprzejmy wymienić, po zadaniu określonej ilości pytań, po
przeanalizowaniu celowości tych imprez, możemy spokojnie do tego materiału wrócić. Natomiast
rzecz nie polega na tym, aby nas poinformować, co Państwo planujecie i my tutaj mamy podnieść
ręce. Natomiast bardzo mnie ucieszyła informacja od Pana Prezydenta Milewskiego, który użył sam
takiego określenia, że to nie są imprezy wyborcze. Ja nie używałem takiego określenia, ale
rozumiem, że Pan Prezydent - Prezydent Milewski, zauważył jakby, że w tym roku mamy wybory,
w związku z tym natężenie tych imprez i ta telewizja, która będzie się tu pojawiać co weekend, to
jest zupełny zbieg okoliczności. I to, że akurat w tym roku będzie ta telewizja ciągle i, że w tym
roku są wybory, to jest całkiem zupełnie przypadkowa sytuacja. Natomiast wracając już do tego
roku wyborczego, to też bardzo zainspirował mnie tutaj Pan Prezydent Zawidzki, który
wypowiadał się na temat wiat. I mi przypomniało, jak to było podczas ostatniej kampanii, kiedy
jeden z komitetów miał bardzo interesujący pomysł kampanii wyborczej na wiatach na
przystankach autobusowych. To w jakiś tam sposób zostało ograniczone, bo naruszało prawo, ale
widzę, że w tym roku, to porostu Ratusz przygotowuje się do tego perfekcyjnie. Najpierw będą
wiaty. I teraz uwaga, proszę Państwa, zostanie obniżona w sposób znaczący , opłata za zajęcie pasa
drogowego . Czyli te osoby, które tam będą miały możliwość zareklamowania się, zapłacą mniej.
Proszę Państwa, kampania już trwa od paru miesięcy i jest szczegółowo rozpisywana punkt po
punkcie, a teraz właśnie realizujemy różne założenia, które trzeba przyjąć, żeby było to lekko taniej.
Następna sprawa, proszę Państwa, to jest kwestia.... chciałbym się odnieść również do protokołu,
który Pani tutaj zacytowała, ja koledze, przepraszam Panu Prezesowi Lewandowskiemu
powiedziałem, że ja nie zadawałem żadnych pytań dotyczących jego firmy przez trzy lata, a Pani
odczytała, że zadawałem, więc poczułem się bardzo, bardzo dziwnie. Ja nie zadawałem tego
pytania Pani Przewodnicząca, ja wiem, że Pani zapisane (Pani Barbara Smardzewska – Czmiel
powiedział:”Ja mam wyciąg.”), ja wiem, oczywiście, dodajmy, że nie zatwierdzony, ale chciałbym
tylko powiedzieć, że to pytał kto inny. To było któreś tam kolejne pytanie, które radni zadawali i
na które nikt oczywiście nie odpowiedział, bo oczywiście nikogo nie było, żeby porozmawiać
na temat tych dokumentów i w tym momencie ja faktycznie powiedziałem, że takich informacji
mógłby udzielić Lewandowski Krzysztof. I to powiedziałem, tak, ale ja tego pytania nie zadałem.
Jak również nie zadałem tych innych pytań, które Pani była uprzejma zacytować.”
Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel powiedziała: „Panie radny to jest wyciąg
z mini discu, czyli dokładne odzwierciedlenie tego, co padło na tej komisji. Możemy do tego
wrócić.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Teraz następna sprawa. Rzeczywiście
interesowała mnie kwestia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie i Pan Prezydent to
bardzo spłycił. I też nie wiem zupełnie, dlaczego mówił nie na temat na temat internetu
bezprzewodowego, z którego będą mieli mieszkańcy skorzystać. W ogóle się na ten temat nie
pytałem i to jest zupełnie oddzielna kwestia. Bardzo fajnie, że tak będzie i bardzo dobrze, że Urząd
Miasta i pan Prezydent na taki pomysł wpadli i my jako Rada Miasta możemy to w jakiś sposób
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sfinansować. Oczywiście jest za. Natomiast tu jest zupełnie inna kwestia. Kwestia jest inna,
mianowicie chodzi o elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie i to nie jest sprawa, która się
urodziła rok temu, dwa lata temu, tylko około czterech lat temu były już prawie wszystkie sprawy
związane z prowadzeniem takiego systemu w urzędzie zapięte na ostatni guzik. Niestety nie udało
się tego zrealizować w roku 2002. Ale teraz mamy rok 2006 i ten czas jest stracony. Natomiast
powinien taki dokument być.... natomiast powinien być taki system wprowadzony w urzędzie, te
wszystkie wydziały, które funkcjonują w urzędzie, czy to jest... kwestie związane z kartografią, czy
to są kwestie związane z nieruchomościami, czy jakieś inne kwestie geodezyjne, to wszystko
powinno być ujęte w jednym systemie elektronicznym i tego nie ma. Moja wiedza na te czas jest
taka, że te systemy, które pracują w jednej komórce one na przykład w wydziale geodezyjnym nie
współpracują z innymi, w związku z tym ten przesył danych, informacji jest jakby niekompletny. I
dlatego myśmy zdawali pytania w tej kwestii i tutaj z tego, co pamiętam, też nie uzyskaliśmy
informacji. Jakby Sesja Rady Miasta nie jest miejscem dyskusji na temat takich roboczych sprawa,
ale niestety nie uzyskaliśmy takiej informacji. Jeśli chodzi o bilet elektroniczny, chcieliśmy uzyskać
informacje na temat biletu elektronicznego, gdyż ta sprawa została, że tak powiem, wywołana 3 lata
temu. Miał być ten temat pozytywnie rozstrzygnięty. Minął ten okres, o którym mówiłem i niestety
nic nie jest dalej zrobione. Wiemy, że były jakieś odwoływane przetargi. Chcieliśmy o to dopytać,
chcieliśmy się dowiedzieć i niestety takiej informacji nie uzyskaliśmy. To tyle, dziękuję ślicznie.”
Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Szanowni Państwo! Drodzy radni! Ja chciałem się odnieść do poprzedniej wypowiedzi Pana
radnego Nowickiego, który zaproponował zdjęcie 1 mln zł z imprez kulturalnych, sportowych i
przeznaczyć między innymi te pieniądze na dodatek motywacyjny dla nauczycieli. To chciałem
przypomnieć Panu radnemu Nowickiemu, że w kadencji 1998-2002, kiedy pan radny był
dyrektorem szkoły w Płocku, kiedy Pan radny był radnym, również wówczas w 2000 roku dodatek
motywacyjny wynosił 0%. Nauczyciele składali pozwy do sądów, żeby w ogóle jakikolwiek
dodatek uzyskać. Uzyskaliśmy 1%, a w 2002 roku ten dodatek wynosił 2%. W tej chwili, Panie
radny, ten dodatek wynosi 6% dla nauczycieli in jest to przekroczenie programu wyborczego PiS-u,
gdyż w programie wyborczym było napisane, że do 5% się planuje wzrost dodatku motywacyjnego
. Mało tego, Panie radny, na ostatniej naradzie dyrektorów Pan Prezydent Milewski publicznie
stwierdził, że istnieje możliwość wzrostu tego dodatku motywacyjnego do 10% w okresie 4 lat.
Czyli reasumując ja myślę, że Pan radny miał czas się zajmować tym dodatkiem motywacyjnym, a
tej Radzie Miasta interes miasta, nauczycieli, środowiska oświatowego, jest dobrze reprezentowany,
a najważniejsze, Panie radny, że władze miasta to doceniają między innymi, jak Panu wykazałem
na przykładzie dodatku motywacyjnego, ale nie tylko. Także proszę już o to nie apelować. To jest
wszystko już realizowane. Dziękuję.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „ja zawsze miałem przekonanie, że program PiS
jest zły, bo umieszczenie w programie PiS-u 5% to jest zdecydowanie za mało. I cieszę się, że Pan
Prezydent Milewski zrozumiał ten błąd i teraz proponuje 10%. Bardzo się z tego powodu cieszę.
I chcąc wyjść naprzeciw myślom Pana Prezydenta Milewskiego zaproponowałem, aby tą kwotę
przekazać na ten dodatek motywacyjny i wtedy się on zwiększy o 1%, Panie radny, widzi Pan. To
jest jedna sprawa. Wprowadził Pan w błąd, ja nie byłem w tamtym czasie w tamtej kadencji
dyrektorem, bo po prostu ustawowo jest to niemożliwe, ale Pan na pewno doczyta i będzie Pan
wiedział. Pełniłem inne funkcje, też równie zaszczytne w oświacie i też w innych placówkach. To
tyle na ten temat. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o kwestię dodatku motywacyjnego. Zupełnie inna
sytuacja finansowa i budżetowa miasta Płocka była w roku 1998, a zupełnie inna, niż dziś. Dziś
słyszymy o tym, że mamy nadwyżkę budżetową 40 mln zł. To jest niewyobrażalna kwota wtedy .
To tyle, dziękuję ślicznie.”
Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: „Niepotrzebnie, bo ja myślałem, że ja
rzucam konkretne cyfry, fakty i niepotrzebnie się znowu zaczyna dyskusja. Panie radny czy Pan
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twierdzi, że Pan nie był dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 17 w Płocku? Był Pan. Jeżeli
pomyliłem troszeczkę okres, nieważne, ale rozumiem, że się Pan czuje związany ze środowiskiem
oświatowym do dziś i stąd ten Pana apel. A po drugie, Panie Piotrze, Pan jak zwykle nie rozumie
wielu podstawowych rzeczy. To wychodzi nie tylko na komisjach, ale na Radzie. Ja powiedziałem
wyraźnie – w programie PiS-u było do 5% dodatku motywacyjnego, w programie na tą kadencję.
Ten program został już przekroczony. A teraz już jest deklaracja Pana Prezydenta 10%, czyli na
pewno będzie to dotrzymane. Więc ja nie potrzebuje Pana apeli i nie potrzebuję, żeby Pan pisał
program wyborczy PiS-u na kolejną kadencję. Tylko tyle. Dziękuję.”
Pan radny Józef Czurko powiedział: „Ja na komisji zadałem Prezydentowi
Zawidzkiemu pytanie o możliwość tankowania ciekłego gazu ziemnego na tej stacji nowej paliw.
Nie słyszałem odpowiedzi, ale skoro tak ten temat poruszaliśmy, skoro budujemy coś
nowoczesnego, co ma być innowacyjne na terenie miasta, to tankowanie ciekłego gazu,.
Przepraszam gazu sprężonego zimnego, nie LPG, tylko CNG, byłoby czymś nowym w Płocku,
nową jakością. W wielu miastach dużych: Wrocław, Gdańsk, Toruń, komunikacja miejska była
inicjatorem powstawania stacji napełniania tym gazem. Jest to najtańsze paliwo, połowa ceny gazu
płynnego. Natomiast wydawanie 1 mln zł na kolejną stację benzynową, gdzie paliwo będzie...,
miliona naszych złotych, na kolejną stację, gdzie będzie paliwo trochę tańsze, ja się takiemu
czemuś w ogóle sprzeciwiam, bo tak jakby można by tak samo restaurację za nasz milion
wybudować nam troszeczkę taniej, potem karmić, jedzenie dawać.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „(...) Ja po pierwsze chciałem
usprawiedliwić swoją chwilową minutową nieobecność. Ja po prostu byłem sprawdzić czy
dokument, na który Pan Prezydent powołuje się tak często, po prostu już jest. Kiedy Pan Prezydent
wyszedł, mówił akurat w tym momencie właśnie o tym dokumencie poszedłem sprawdzić.
Rzeczywiście on jest
w skrytce. Stąd moja chwilowa nieobecność i przepraszam, z,e
zdenerwowałem Pana Przewodniczącego chcąc wyjaśnić tą kwestię. Natomiast mam do tego
dokumentu właśnie także pewne uwagi. Bo rzeczywiście mamy tutaj piękny spis, dosłownie, to
jest chyba siedem stron, maczkiem właściwie, informacji, kalendarza imprez czy kalendarza
wyborczego, jak by chciał Pan radny Nowicki. (Pan radny Piotr Nowicki zaprzeczył, że on o tym
mówił).A Pan Prezydent Milewski mówił o wyborczym kalendarzu. To przepraszam. W każdym
bądź razie, jak zwał, tak zwał. Brakuje jednej rzeczy tak naprawdę i tak sadzę, że gdyby Pan radny
Nowicki miałby to w ręku, tez by to zauważył. Nie ma ani jednej cyfry. Czyli w tym momencie
mamy tutaj ze 150 imprez, proszę Państwa, które będą w wakacje, natomiast nikt nie powiedział,
niektóre z nich się nawet już odbyły, natomiast ile to wszystko będzie kosztowało. I to jest pytanie
zasadnicze, tak naprawdę, bo my w tej chwili mamy decydować dzisiaj, ja też bardzo poważnie się
zastanawiam, nad 1 mln zł, nie widząc nawet ile poszczególne imprezy będą kosztowały. Nikt ze
nami na ten temat po prostu nie rozmawiał. Dzisiaj w czasie Sesji, już nie przed, ale w czasie Sesji,
bo przed Sesją też sprawdzałem i tego nie było, w czasie Sesji to zostało wrzucone, natomiast nie
wiemy, ile to będzie kosztowało. I druga uwaga, też tutaj po pobieżnej bardzo, ale jednak lekturze
tego dokumentu nasuwające się. Panie Prezydencie, Pan Prezydent dzisiaj tutaj na tej Sesji
powiedział bardzo wyraźnie, że amfiteatr będzie oddany i, że nie widzi, wręcz dosłownie takie
słowa padły, nie widzi żadnych, nie jest zaniepokojony nawet stanem prac, stanem robót. Natomiast
w tym dokumencie, który informuje o wydarzeniach, które mają mieć miejsce w Płocku, między
innymi w okresie wakacyjnym, żadna impreza nie jest zapisana w amfiteatrze. Czy to przypadek?
Nie, jest ten dokument. Pierwsza impreza zapisana na amfiteatr, wydaje mi się to jest 10 września.
Jedyna zresztą. Żadna inna impreza nie jest zapisana. Być może jest to przypadek. Być może
niedopatrzenie. Natomiast ja chciałbym zapytać też o, przy tej okazji już, ja przepraszam, że
właśnie w tym momencie, ale jednak, ja pytałem w interpelacji na temat właśnie budowy
amfiteatru, rozbudowy, zakończenia budowy amfiteatru. I rzeczywiście dostałem informację, że
zakończenie budowy ustalono w harmonogramie na dzień 30 czerwca 2006 roku. Odbyła się też
narada 11 kwietnia. Omawiane były sprawy związane z zakończeniem umowy zgodnie z terminem
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umownym i tutaj kropka, nawet dwie, tak, jakby ktoś jakieś zdanie wyciął przy tej okazji.
Natomiast chciałbym zapytać, co było w czasie tego spotkania omawiane, skoro rzeczywiście nie
ma żadnego zagrożenia z terminem budowy amfiteatru. To przy tej okazji imprez. A swoją drogą,
gdyby udało się uściślić ten dokument właśnie o finanse, gdybyśmy mogli także porozmawiać czy i
na ile pewne imprezy muszą tyle kosztować, to wtedy nawet i 1 mln zł być może byśmy uznali, że
jest to kwota właściwa. Natomiast, jeśli nie wiemy, ile wszystkie będą kosztowały, jaki będzie cały
koszt, nagle wrzucanie tego 1 mln zł i też nie wiadomo, ile poszczególna impreza, bo tam 1 mln zł
na kilka imprez, będzie kosztowało. A sadzę, że to nawet z tego opisu wynika, że ta 30 rocznica
wydarzeń czerwcowych, to właściwie będą dwa pikniki i to bez żadnych jakichś specjalnych gości
według tego dokumentu, bo ja specjalnie znalazłem, jest to pinik bodajże na Stanisławówce,
znaczy msza na Stanisławówce, przepraszam, i piknik dla zaproszonych gości w zielonym ogródku
MZOS. Taka jest informacja, obchody 30 rocznicy wydarzeń czerwca 1976 roku. To w tym
miejscu, a nie to jest 23 czerwca, dobrze, przepraszam, jest to niżej jeszcze, czyli te dwie imprezy
jak gdyby są podłączone, myślałem, że jedna. Dobrze. Dziękuję. Jest.”
Pani radna Violetta Kulpa powiedziała, iż będzie występował zespół Perfect.
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Zaciekawiła na taka jedna sprawa. Nie będę
odnosił się do Pana Marka Krysztofiaka. Szkoda czasu. Natomiast do Pani radnej Kulpy chciałbym
zadać pytanie – a skąd Pani ma taką informację, kto będzie, bo myśmy jako komisja merytoryczna
nie wiedzieli, a Pani skąd ma taką informację? Nie ma tego nigdzie zapisanego.”
Pani radna Violetta Kulpa powiedziała: „Panie radny, jeśli Pan chce wprowadzać
mieszkańców Płocka w błąd, to niech Pan ich wprowadza, ale w sposób taki, który odzwierciedla
rzeczywiscie fakty. Jeśli pan nie chce się interesować tym, co się dzieje w mieście, to niech Pan nie
podważa czyichś informacji – a skąd Pani to wie? Panie radny wiem, bo interesuję się tym.
Zapytał mnie się Pan – a skąd Pani to wie? Wprost do mnie – Pani radna Kulpa. Odpowiadam Panu
– dlatego, że interesuję się tym, co się dzieje w mieście Płocku i wiem, że jest taka rocznica 30
czerwca 1976 r. I dokładnie wiem, co 30 lat temu działo się w mieście Płocku, Radomiu i Ursusie.
I dlatego wiem, Panie radny. I chyba powinien mi Pan być wdzięczny, że interesuję się żywo tym,
co się dzieje w naszym mieście. Dziękuję.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Pani radna , ja tutaj.... wie Pani, Pani opowiada
jakieś dziwne rzeczy. Ja akurat uczestniczyłem w tych zajściach. Pani mi nie musi mówić, co się
działo, bo tak historia to ułożyła. Natomiast ja po prostu zadałem Pani proste pytanie . Nikogo nie
chcę wprowadzać w błąd, i tak dalej, i tak dalej, bo myśmy jako członkowie komisji takiej
informacji nie otrzymali. Rozumiem, że te informacje były zamieszczane w innych mediach, może
były w Sygnałach. Pani po prostu zwyczajnie powie, że informacje były umieszczane w Sygnałach,
albo gdzieś były publikowane. Mnie po prostu nie wiemy, o tym chcielibyśmy się dowiedzieć, bo
podczas obrad naszej komisji nie udzielono nam takich informacji, a Pani ma te informacje, w
związku z tym po prostu zadałem pytanie skąd Pani ma te informacje.”
Pani radna Violetta Kulpa powiedziała: „Panie radny ja pierwszy raz słyszę na tej sali,
że ja mam się Panu tłumaczyć, skąd ja mam informacje. Znaczy, Pana pytanie jest tak, już nie chcę
mówić, bzdurnie zadane, nie chcę używać bardziej dosadnych stwierdzeń, ze po prostu wprowadza
mnie w bardzo duże, że tak powiem, zdumienie. Panie radny, ja jestem Przewodniczącą Komisji
Skarbu, pracowaliśmy nad tym dokumentem wczoraj. Dziwię się Panu, że Pan uważa, że jako
Przewodnicząca Komisji jestem jakby zdezorientowana i nie wiem na co są przeznaczone środki
1 mln zł i jakie na przykład będą organizowane imprezy kulturalne. Ja wiem to, ponieważ się tym
interesuję. Pytałam się o to i nie mam obowiązku Panu się tłumaczyć z jakich źródeł ja te
informacje posiadam. Pan nie należy do służby bezpieczeństwa, bo to kiedyś należało do służb
bezpieczeństwa, które wypytywały się, skąd się posiada takie informacje.”

29
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Ponieważ padło szereg kolejnych pytań, bądź uszczegółowień poprzednich, w
związku z tym pozwolę sobie jeszcze kilka zdań dopowiedzieć. Elektroniczny system obiegu
dokumentacji, Pan radny twierdzi, iż był zapięty na ostatni guzik 4 lata temu, to prawdopodobnie
ten guzik ktoś z poprzedniego zarządu zabrał do domu, łącznie z całym pakietem zapiętym, dlatego,
że to, co zastaliśmy naprawdę nie przypominało nawet początków pracy nad elektronicznym
obiegiem dokumentacji, w związku z tym proszę również tutaj nie gloryfikować bezpodstawnie, bo
jeśli są takie podstawy, to oczywiście, dokonań poprzednich władz w tym zakresie. Padło
stwierdzenie, a jednocześnie sugestia, iż a propos wyborów samorządowych na jesieni tego roku,
miasto Płock i władze miasta Płocka będą próbowały jakieś specjalne uprzywilejowane dla siebie
rzeczy tworzyć, by lepiej i taniej prowadzić kampanię wyborczą. Otóż uroczyście oświadczam, że
żadne takie rzeczy nie będą prowadzone. Dostęp do wszystkich mediów, do wszystkich
ewentualnych wyborczych kwestii, łącznie z pasami drogowymi, będzie równy dla wszystkich.
Kwoty będą również dla wszystkich komitetów obowiązywały takie same. Nie będzie nikt ani
preferowany, ani szykanowany z tego powodu. Jest to rzecz oczywista. Trudno wobec tego nawet
polemizować z takim zarzutem. Mam nadzieję, że było to tylko w kategorii żartu przytoczone.
Również w sprawie dodatku motywacyjnego, który nieopatrznie został tutaj wymieniony, nie ma
nic
dziwnego. Dodatek motywacyjny wzrasta z roku na rok o 1%. Jest to pewna stabilizacja,
stabilność, przewidywalność władz samorządowych miasta w odniesieniu do całego środowiska
oświatowego i tak dalej będzie , aż do 10%, dlatego, że docelowo sądzę, że 10% dodatku
motywacyjnego jest to już taka kwotą, która powinna być dla środowiska przydzielona. Bez
żadnych efekciarskich, efektownych wystąpień. Pełna konsekwencja w działaniu – co rok o 1%
wzrasta dodatek motywacyjny. To, że żadna impreza nie jest zapisana w amfiteatrze poza jednym
wyjątkiem, to być może wynika z tego, że zamówiliśmy tak dobrą pogodę na pozostałe imprezy, że
nie trzeba będzie się chronić pod dachem. Natomiast zupełnie poważnie – niektóre imprezy są
zaplanowane alternatywnie, dlatego, że lato jest takim okresem, gdzie naprawdę o wiele lepiej
korzysta się z imprez szczególnie tych masowych, w których powyżej 5 tys. przewidywana liczba
uczestników, otwartej przestrzeni, szczególnie na plaży nad Wisłą i dlatego amfiteatr będzie w
niektórych imprezach wykorzystywany jako alternatywa do imprez, jeśli pogoda nie pozwoli na w
określonym zakresie i określonej rangi, zorganizowania poszczególnych imprez na przestrzeni
otwartej. Natomiast z całą pewności plan imprez na miesiąc wrzesień i październik będzie
uzupełniony z wykorzystaniem amfiteatru po to, żeby jak najefektywniej amfiteatr był
wykorzystany, natomiast nie na imprezy masowe rzędu 20 tys., bo nie po to jest stworzony
amfiteatr. Również nie na imprezy kameralne dla 100 – 200 osób. Muszą być to te imprezy, w
których co najmniej 1,5 tys. do 3 tys. będzie brało udział. Zorganizowałem naradę roboczą
dotyczącą budowy amfiteatru po to, żeby przede wszystkim porozmawiać o jednej z
najważniejszych dziś inwestycji w mieście, a to, że względu na różnego rodzaju informacje i przede
wszystkim plotki, które pojawiały się tu i ówdzie na temat różnych spraw dziejących się wokół tej
budowy. Tak, jak plotką jest to, iż nauczycielom, uczniom i rodzicom jednej ze szkół
podstawowych mówiono, że szkoła ta będzie zlikwidowana od września - o Szkole Podstawowej
Nr 6. Jest to oczywista nieprawda, nic takiego nie jest planowane. Nawet już ktoś przyszedł do
mnie z projektem wynajmu tej szkoły. Dlatego, że takie informacje są zupełnie niepotrzebnie i nie
wiem dlaczego w naszym mieście kolportowane. Po to chyba tylko, żeby zamieszać, bo nic
budującego z takiej informacji nie wychodzi. Podobne informacje krążą, krążyły i będą krążyć
zapewne do zakończenia inwestycji budowy amfiteatru na temat opóźnień, które rzeczywiście dziś
są, ale jak zapewnia szczególnie wykonawca tej inwestycji, jest w stanie dokończyć w terminie pod
pewnymi warunkami i te warunki zostały bardzo precyzyjnie wyszczególnione. Spotkanie to było
bardzo efektywne, dlatego, że niektóre mity, które wokół amfiteatru, wokół budowy amfiteatru
były kolportowane, różnymi zresztą drogami, zostały powyjaśniane i stad mam możliwości dziś
mogę powiedzieć, że nie widzę osobiście żadnego zagrożenia z zakończeniem budowy amfiteatru w
terminie. W kwestii promocji naszych imprez kulturalnych być może ja wyciągam z tej dyskusji
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wniosek, że być może zbyt mało są jeszcze promowane nasze imprezy i kalendarz naszych imprez
kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, chociaż zarówno w lokalnych mediach taki
harmonogram był publikowany, w Gazecie Wyborczej, w Sygnałach płockich, w innych mediach.
Ale le ja rozumiem tą nieznajomość jeszcze kalendarza czy szczegółowych uwarunkowań
związanych z imprezami, że musimy zwrócić jeszcze większą uwagę na promocję naszych imprez.
Jest to ważne, po to by nie były one li tylko zorganizowane, a żeby zaprosić, skutecznie zaprosić na
nie jak największą liczbę Płocczan, a również gości przebywających w naszym mieście. Dziękuję.”
Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka d/s Przeprawy Mostowej
powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Koncepcja wtedy nazywała się to
Północna Obwodnica Płocka. Dzisiaj z tego powodu, że Północną Obwodnicą nazwała Generalna
Dyrekcja Dróg i Autostrad odcinek od Wyszogrodzkiej do Goślic, nazywamy tą obwodnicę
Północno – Zachodnią. Koncepcja tej drogi powstała ponad 10 lat temu. Trwa weryfikacja tego, co
zostało zrobione. Odbyło się szereg spotkań. Największe spotkanie było z Parkiem
Technologicznym, żeby zapewnić synchronizację działań naszych i Parku Technologicznego. W
międzyczasie powstała również koncepcja obsługi koncernu ORLEN Petrochemii dokonana przez
ORLEN. I w piątek odbyło się spotkanie w Warszawie z projektantem w celu weryfikacji
skrzyżowania z Bielską. To skrzyżowanie jest ułomne z tego powodu, że są tam oprócz ul.
Bielskiej, są tory kolejowe i nie da się zrobić pełnego skrzyżowania bezkolizyjnego. W tej chwili
podjęliśmy decyzję, że zostanie to skrzyżowanie w takim kształcie, jakie jest w tej koncepcji
wykonanej przed laty, dlatego, ze Północna Obwodnica Płocka spowoduje, że ul.Bielska straci
status drogi krajowej, straci na znaczeniu. Natomiast w międzyczasie podjęliście Państwo decyzję,
żeby przebudować ul. Bielską. Niestety nie da się tego zrobić w taki sposób, żeby było to możliwe
do wykonania w tej chwili. To znaczy teoretycznie jest to możliwe, ale za jakiś czas przy budowie
skrzyżowania obwodnicy z ul.Bielską te pieniądze, które zostaną zainwestowane w przebudowę
Bielskiej będą stracone. Żeby dzisiaj móc powiedzieć, jak to skrzyżowanie docelowo będzie
wyglądać, należałoby wykonać już projekt budowlany. Wtedy będzie wiadomo którędy jakie
media, gdzie oświetlenie, jakiej wysokości. I na tym etapie nie da się bez wyrzucenia pieniędzy
przebudować ul.Bielskiej. Stad ta propozycja, żeby zawiesić prace na tym odcinku ul. Bielskiej, bo
skrzyżowanie obwodnicy z ul.Bielską rozciągnie się na długości ponad 0,5 km. W związku z tym
... a w sumie to jest około 1 km ten odcinek, z którego rezygnujemy. W związku z tym połowa tych
pieniędzy byłaby za niedługo wyrzucona w błoto, stąd zawieszenie tych prac . W tej chwili jeszcze
nie jest ustabilizowany węzeł Boryszewo, bo Obwodnica Północno – Zachodnia wyjdzie z Płocka
poza granice miasta, równolegle do ul.Boryszewskiej, poprzez tereny gminy Radzanowo i w
momencie, kiedy będzie już ustabilizowany ten węzeł, będzie można wykonać dokładną koncepcję
tej obwodnicy od Bielskiej do węzła Boryszewo, ale tak czy tak przebudowa dzisiaj Bielskiej
spowoduje, że bez wykonania projektu technicznego budowlanego całego skrzyżowania spowoduje
stratę większości tych robót, które zostaną wykonane na Bielskiej. Dziękuję.”
Pani radna Grażyna Opatrzyk zapytała: „Czy ten odcinek ulicy Bielskiej jest taka
możliwość aby to jedna dokumentacja była zrobiona by tam nie było mowy o przebudowie
Bielskiej.”
Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka d/s Przeprawy Mostowej
powiedział: „Będzie zrobione. To będzie skrzyżowanie, w związku z tym ...”
Pani radna Grażyna Opatrzyk powiedziała: „Chociaż do ul. Targowej to oświetlenie.”
Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka d/s Przeprawy Mostowej
powiedział: „Tak, ale będzie wykonany projekt skrzyżowania, więc będzie na tym odcinku
przebudowa i Bielskiej. W koncepcji na pewnym odcinku są przewidziane dwie jezdnie Bielskiej.
Także dzisiaj, to oświetlenie jeżeli zostanie wykonane, to z prawdopodobieństwem graniczącym z

31
pewnością trzeba będzie rozebrać za niedługo. I można podjąć taką decyzję, żeby wybudować to
oświetlenie, tylko z pełną świadomością, że za chwilę są to wyrzucone pieniądze.”
Pan radny Andrzej Nowakowski zapytał: „Za niedługo to znaczy kiedy?”
Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka d/s Przeprawy Mostowej
powiedział: „To znaczy w tej chwili trwają rozmowy na temat finansowania i to może być dużo
szybciej, niż nam się kiedykolwiek wydawało. To może być 2, 3 lata. Optymistycznie 2,5 do 3 lat.”
Pani radna Grażyna Opatrzyk zapytała: „ A realnie?”
Pan Andrzej Hancyk Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka d/s Przeprawy Mostowej
powiedział: „Jak będzie finansowanie, albo nie będzie wiadomo. Cały ten odcinek płocki
Obwodnicy Północnej to jest ponad 120 mln zł. To Państwo znacie budżet. Wiecie, że będzie takie
pieniądze bardzo trudno znaleźć. Tym bardziej, że jeszcze wcześniej będzie Obwodnica Północna,
na pewno odcinek płocki to jest rzędu 20 mln zł i trzeba rozstrzygnąć, czy godzicie się Państwo,
żeby wybudować to oświetlenie z perspektywą rozebrania jego, czy projektujemy całe
skrzyżowanie i wtedy docelowo można to oświetlenie już zrealizować. Dziękuję.”
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Pominąłem jedno pytanie Pana radnego Czurki i sugestia dotycząca przeznaczenia
środków finansowych na modernizację stacji paliw Komunikacji Miejskiej i sugestie, by
jednocześnie dołączyć inny element - gaz CNG. Rzeczywiście, jeśli chodzi o ten gaz, który zasila
samochody, jest to rzeczywiście według naszych informacji przyszłość. Przyszłość, która jest przed
nami. Natomiast dziś jeszcze jest bardzo mało samochodów wyposażonych w instalacje, bardzo
mało, które potrafią przetwarzać tenże gaz. Te instalacje dziś powszechnie stosowane nie nadają się
do tego rodzaju gazu. W związku z tym dziś jeszcze być może nieracjonalne jest inwestowanie w
taki element stacji paliw, natomiast, jak pokazują inne kraje Europy Zachodniej czy Stanów
Zjednoczonych, gdzie system ten jest już bardziej rozpowszechniony. Są to na ogół drobne
instalacje przydomowe, które jednocześnie służą jako zaopatrywanie zbiorników samochodowych.
W związku z tym biorąc pod uwagę te między innymi fakty na dzień, powtarzam jeszcze raz,
niekoniecznie racjonalnym byłoby wydatkowanie środków finansowych na ten cel. Natomiast nie
zgadzam się z tą tezą Pana radnego Czurki, że inwestujemy środki finansowe w naszą stację paliw.
Całkowita zgoda, że jedna stacja paliw tańsza nie obniży cen paliw w Płocku, natomiast myśmy się
starali iść inną drogą, nie konkurencyjną wobec prywatnych przedsiębiorców, domagając się od
monopolu, czyli od płockiego ORLEN-u, by zweryfikował ceny paliw w Płocku, nie do poziomu
najniższych cen w Polsce, tylko do poziomu średnich krajowych. Niestety PKN ORLEN,
przepraszam, obecny Zarząd PKN ORLEN nie odpowiedział optymistycznie na tego rodzaju
przekazywane różnego rodzaju prośby i naciski. Mieszkańcy Płocka w dalszym ciągu płacą jedne z
najwyższych cen paliw w Polsce, w związku z tym naszym celem jako samorządu jest
doprowadzenie do tego, aby płacili mniej. Jak to zrobić? - Według analiz, które zostały nam
podpowiedziane, jeżeli w Płocku powstaną trzy stacje paliw, które będą miały niższe ceny,
wówczas inne powinny dostosować się do tych niższych cen, dlatego, że stracą zbyt dużo udziałów
w rynku. Dziś aranżujemy właśnie takie trzy stacje paliw, tanie stacje paliw. Jedna będzie w
Komunikacji Miejskiej. O drugą wystąpił płocki Auchan. Trzecia w starym zarezerwowanym
miejscu koło Zakładu Energetycznego. O ten teren ubiegają się dziś dwie firmy. W związku z tym
ten istotny warunek obniżenia cen paliw w Płocku będzie najprawdopodobniej zrealizowany
jesienią tego roku i cel strategiczny, czyli zmniejszenie opłat za paliwo dla Płocczan będzie
zrealizowany. Ale samą stacja naszej Komunikacji Miejskiej rzeczywiście nie bylibyśmy w stanie
oddziaływać na rynek. Trzy popularne stacje mogą już takie oddziaływanie wykreować i
jednocześnie wykreować cenę paliw na poziomie średniej krajowej. Dziękuję.”
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Pan radny Józef Czurko powiedział: „ Tu bym się nie zgodził z Panem Prezydentem,
ponieważ wtedy będą pojazdy napędzane tym gazem, jeśli będzie możliwość tankowania takim
gazem. Nikt nie sprowadzi, ani nie zakupi samochodu z instalacją przeznaczoną na tego typu gaz
bez możliwości tankowania. Ale tu jest drugi punkt – autobusy miejskie powinny być napędzane
tym gazem. I autobusy miejskie...... park jest ciągle wymieniany, nie ma żadnych przeszkód, żeby
kolejne autobusy były w taką instalację zaopatrzone. Jest to ekologiczne, tańsze, itd. , itd.”
Pan radny Wojciech Hetkowski powiedział: „Ja mam takie pytanie – gdzie będzie się
zaopatrywała, w której rafinerii, ta stacja paliw, która za dosyć duże pieniądze będzie budowana w
Komunikacji Miejskiej?”
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Oczywiście nie jestem
w stanie odpowiedzieć, gdzie będzie się zaopatrywać Komunikacja Miejska w paliwa, dlatego, że
będzie to wynik przetargu.”
Pan radny Wojciech Hetkowski powiedział: „Znaczy, kontynuując ten wątek, wydaje
mi się mało prawdopodobne, żeby się opłaciło do tej stacji paliwo z rafinerii z Możejek, bądź
gdzieś z zachodniej Europy, biorąc pod uwagę to, że większość, że właściwie wszystkie stacje
paliw koncernów europejskich Shell, BP, Castrol, Elf, zaopatrują się w płockiej Petrochemii, czy w
Polskim Koncernie Naftowym, dlatego tak się zastanawiam, czy z tego punktu widzenia PKN Orlen
będzie chciał zaoferować taką cenę hurtową paliwa, żeby zrobić sobie na bardzo interesującym z
punktu widzenia przychodów rynku płockim konkurencję. Nie sądzę. Tak mi się przynajmniej
wydaje, że opłacalność transportu paliwa z rafinerii jakichkolwiek spoza z Płocka, bądź z grupy
kapitałowej, z pewnością jest nieopłacalna, bo wiem, że na przykład STAT -OIL zaopatruje się w
paliwa właśnie w Płocku. Rafineria Trzebinia w tej chwili już nie jest rafinerią, tylko jest punktem
logistycznym PKN Orlen, a rafineria Jedlicze, nie przerabiając praktycznie rzecz biorąc ropy,
również jest w grupie kapitałowej, stąd też w grę wchodziłyby: rafineria w Schwedt, rafineria w
Lyonie, rafineria w Możejkach, bądź rafineria w Nowopołocku. A moja wiedza wiedza na ten
temat, a miałem okazję w grupie kapitałowej pracować, polega na tym, ze chroni się rynek hurtowy,
a rynek detaliczny jest rynkiem wtórnym, stąd też naprawdę bardzo wątpię czy to przedsięwzięcie
powiedzie się i czy PKN Orlen nie chcąc obniżyć cen paliw detalicznie, będzie chciał zaoferować
dla stacji w Płocku cenę hurtową, która pozwoli na konkurowanie z własnym stacjami. Ale to jest
refleksja, tu odpowiedzi akurat nie oczekuję. Dziękuję.”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Całkowicie trzeba się zgodzić z Panem radnym Hetkowskim, że
Orlen ma monopol na paliwa hurtowe w Polsce. Wszyscy o tym wiemy. Rzeczywiście koncerny
zachodnie również zaopatrują się w Orlenie, więc farsą jest to, że podjeżdżamy na przykład na
Shell czy do STAT – OIL i wydaje nam się, że tankujemy paliwo inne. Nie, jest tak. Przeważnie
jest to paliwo z Orlenu, ale nie mogę się zgodzić tutaj z taką tezą, że Orlen nie będzie
zainteresowany wprowadzać sobie konkurencję na rynku płockim i może nie będzie chciał tego
paliwa sprzedać, generalnie, jeżeli na czas takie zamówienia zostaną złożone. Nie może sobie ot tak
odrzucić naszej oferty. To po pierwsze może być oskarżony o nieuczciwą konkurencję, a po drugie
to nie trzeba tego paliwa kupować bezpośrednio od Orlenu, bo nawet bardziej opłacalnym jest
kupowanie często tego tegoż paliwa od operatora orlenowskiego, bo na samym terminalu czyli w
Orlenie to paliwo nieraz jest droższe, dlatego, że operatorzy mają oczywiście wynegocjowane
odpowiednie upusty i z takimi też będziemy rozmawiać, o ile staną do takiego przetargu, o którym
wspomniał Pan Prezydent. Liczymy na to, że jednak ta sytuacja będzie rozwiązana, bo nie
wyobrażam sobie takiej sytuacji, że tutaj, w końcu mały rynek płocki miałby zaważyć na polityce
orlenowskiej. To nie jest tak do końca, że oni się będą bardzo martwili o to, że wprowadzamy
konkurencję na całym rynku płockim. Na pewno nie jest, tym bardziej, że my nie oczekujemy
żadnej specjalnej ceny, niższej, niż dla innych podmiotów detalicznych. Oczywiście będzie to
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normalna cena hurtowa, a sukces stacji paliw będzie polegał na dużym obrocie, dlatego, że
zastosowana będzie minimalna marża, która da niejako nowe życie Komunikacji Miejskiej i na
zarobek. Koszta będą ograniczone. Jak wspomniałem to będzie stacja samoobsługowa, czyli cały
koszt utrzymania ewentualnej załogi odpada, co już jest dużą przewagą konkurencyjnoą na rynku
płockim. Dziękuję.”

3) uchylenia Uchwały Nr 662/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w
sprawie zabezpieczenia środków finansowych w latach 2006-2007, niezbędnych dla realizacji
projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku –
Etap II. Budowa odcinka IV i V” w związku ze zgłoszeniem inwestycji do współfinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego – Transport na lata 2004-2006 (druk nr 978)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 978.
4) zmiany uchwały Nr 659/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie
zmian w budżecie miasta Płocka na 2005 rok oraz prefinansowania inwestycji pn. Budowa dróg
dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odc. I i II (druk
nr 980)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 980.
5) współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w budowie 44 mieszkań w
latach 2006-2007 (druk nr 979)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 979.
6) rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich
przyznawania (druk nr 975)
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płock zgłosił do projektu uchwały
zamieszczonego na druku nr 975 autopoprawkę – zmienić zapis § 4 zmienić na: „Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.”
7) ustalenia Regulaminu na rok 2006 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez
miasto Płock (druk nr 974)
Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Żeby uniknąć znów ewentualnie jakichś wniosków i dyskusji
chciałbym jako jeden z tych, który negocjował ten regulamin, powiedzieć, że w stosunku do
ubiegłego roku zaszło tu kilka korzystnych dla nauczycieli. Już była tu mowa dodatku
motywacyjny, który wzrasta do 6%. Również nauczyciele uczący w klasach, gdzie są dzieci
niepełnosprawne, otrzymają dodatek. Wzrosło wychowawstwo i to w sposób znaczny bo o 50%.

34
Jak również wzrósł dodatek dla prowadzących staże. I jeszcze, żeby już zakończyć może ten wątek
oświatowy na dzisiejszej Sesji, warto powiedzieć, że również w miesiącu maju będzie wypłacona
podwyżka dla pracowników administracji z wyrównaniem oczywiście od stycznia. A my, jeżeli
uchwalimy ten regulamin dzisiaj, to nauczyciele otrzymają już nowe stawki te z wyrównaniem od
stycznia na dzień 1 czerwca. To jest tak a propos tej korzystnej polityki oświatowej prowadzonej w
mieście. Dziękuję.”
8) powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płocku w likwidacji (druk nr 976)
Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(...)
Odbyło się spotkanie szefów klubów i jest zgłoszonych 6 osób. W związku z tym... a miejsc jest 5.
Dlatego może byście Państwo jeszcze raz się spotkali. Bardzo proszę Pani radna czy jakieś sugestie
do mojej wypowiedzi.”
Pani radna Violetta Kulpa powiedziała: „Szanowni Państwo, rzeczywiście tak, jak Pan
Przewodniczący powiedział, spotkaliśmy się wspólnie w gronie Przewodniczących Klubów na
spotkaniu przed tą Sesją. Nie mieliśmy deklaracji Pana Jacka Szubstarskiego. Ja miałam
przekonanie co do Pana Andrzeja Nowakowskiego, który w tej chwili nie należy członków Klubu
Radnych PiS, ale wiedziałam o tym, że nadal chce kandydować do tej Społecznej Rady SZPZOZ-u.
Przedstawicielem Klubu Radnych PiS zgłoszonym do Pana Przewodniczącego jest Pan Marek
Krysztofiak. Natomiast nie mieliśmy wiedzy co do Pana Jacka Szubstarskiego, który w tej chwili na
razie zasiada w tej Radzie. I jest jego zgłoszenie, wola, że również chce kandydować. Także stąd
wzięła się liczba większa, ponieważ Klub Radnych SLD zgłosił dwie osoby, Pani Przewodnicząca
zgłosiła dwie osoby, a do tej pory był jeden przedstawiciel. Dziękuję.”
Pan Tomasz Korga odczytał nazwiska radnych, które zostały przekazane mu po
spotkaniu Przewodniczących Klubów Radnych. Powiedział, że na funkcję Przewodniczącego został
zgłoszony Pan Piotr Kubera. Na członka – przedstawiciela Wojewody mazowieckiego zgłoszona
Pana Andrzeja Pawła Dwojnych. Na pozostałych członków – przedstawicieli wybranych przez
Radę Miasta Płocka zgłoszono kandydatury:
– Pan radny Marek Krysztofiak,
– Pan radny Krzysztof Rolirad,
– Pan radny Zygmunt Buraczyński,
– Pani radna Małgorzata Rybicka,
– Pan radny Andrzej Nowakowski,
– Pan radny Jacek Szubstarski.
Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta powiedział, iż zgłoszonych
zostało 6 radnych, natomiast jest 5 miejsc dla radnych w Radzie Społecznej SZPZOZ-u.
Pani radna Bożena Musiał Przewodniczący Klubu Radnych SLD powiedziała:” Panie
Przewodniczący, ponieważ nie było wiadomo na spotkaniu czy Pan Szubstarski będzie wyrażał
ochotę kandydowania, dlatego zgłosiliśmy dwie osoby. W takim razie, żeby nie utrudniać pracy
wycofujemy jedną osobę Panią Małgorzatę Rybicką.”
Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta powiedział, w wyniku
powyższego, że kandydatami do rady Społecznej SZPZOZ są:
– Pan Piotr Kubera
– Pan Andrzej Paweł Dwojnych
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–
–
–
–
–

Pan radny Marek Krysztofiak,
Pan radny Krzysztof Rolirad,
Pan radny Zygmunt Buraczyński,
Pan radny Andrzej Nowakowski,
Pan radny Jacek Szubstarski.

9) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Bartłomieja w Płocku
(druk nr 972)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 972.

10)
nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Liceum Ogólnokształcącemu im. Władysława
Jagiełły w Płocku (druk nr 973)
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie
Prezydencie! Wysoka Rado! Mam ten zaszczyt być nie tylko absolwentem, ale i nauczycielem w tej
chwili tego liceum i chciałbym w związku z tym powiedzieć chociaż kilka zdań, bo radni otrzymali
uzasadnienie, dosyć długie, wyczerpujące . Zostali poinformowani, że szkoła powstała w roku1906
jako Gimnazjum Polskie Polskiej Macierzy Szkolnej. Była to jedna, jeśli nie jedyna wówczas
polska szkoła w Płocku. Dziś jest to Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełly. Przez 100
lat swego istnienia szkoła dała solidne wykształcenie średnie ponad 10 tys. absolwentów,
mieszkańcom Płocka, powiatu płockiego i powiatów ościennych, ciesząc się przy tym od momentu
powstania do dziś uznaniem dla wysokiego poziomu nauczania i wychowania. Mógłbym długo
teraz wymieniać liczne nagrody, medale, a także miejsca w rankingach, które to wszystko
potwierdzają. Obok działalności ściśle dydaktycznej, wychowawczej, szkoła od początku swego
istnienia stanowiła dla mieszkańców miasta ważny ośrodek przygotowujący do uczestnictwa w
szeroko pojętym życiu kulturalnym, społecznym i politycznym miasta kraju, a teraz także obecnie
Wspólnoty Europejskiej. Już od roku 1988 szkoła ta organizuje międzynarodową wymianę
młodzieży ze szkołami partnerskimi w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Także
animuje nieustannie różnorodne formy aktywności artystycznej, turystyczno - naukowej, społeczno
– politycznej i sportowej. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku to szkoła,
która kształtuje ambitnych i twórczych wychowanków, prawnych i szlachetnych ludzi, ofiarnych
patriotów. Z jej murów wyszło wielu wybitnych ludzi. Długo by wymieniać listę. Z najbardziej
znanych to Kazimierz Askanas, Władysław Broniewski, Marcin Kacprzak, Stefan Themerson,
którzy rozsławili Płock w kraju i poza jego granicami. Wielu z 10 tys. absolwentów szkoły
jest dziś dumą Płocka, Mazowsza i Polski. Sądzę, że tak, jak zapisane jest w uzasadnieniu, szkoła z
całą pewnością zasługuje do wyróżnienia medalem „Zasłużony dla Płocka”. Ja sam jestem dumny z
tego, nie tylko z tego, że jestem uczniem tej szkoły, absolwentem, a dziś także nauczycielem, ale z
tego, że moi wychowankowie, to rzeczywiście już w tej chwili wyjątkowi i wartościowi ludzie.
Jednak w tym momencie chciałbym powiedzieć kilka także i trudnych słów, które wydaje mi się, ze
trzeba dziś powiedzieć. Sądzę, że jest to, po raz kolejny być może w tej kadencji, jedna z
nielicznych okazji, by przypomnieć o Jagiellonce i o ta Jagiellonkę się upomnieć. Kiedy ja 3, 5 roku
temu zostawałem radnym tej kadencji już w pierwszym budżecie, który był uchwalany, były tam
pieniądze na rozbudowę Jagiellonki. W kolejnych latach kolejne pieniądze Rada Miasta
przeznaczała na to, by ta szkoła w końcu miała bazę lokalową taką, na jaką zasługuje, by uczniowie
tej szkoły uczyli się, a nauczyciele pracowali w godnych warunkach. Ja wówczas byłem świecie
przekonany, że 100-lecie liceum Panie Prezydencie, będzie już w nowym gmachu. I to przekonanie
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Pan Prezydent we mnie, w radnych, a także sądzę, że i w mieszkańcach miasta, nauczycielach i
uczniach Jagiellonki utwierdzał, często potwierdzając, że na 100-lecie Jagiellonki szkoła będzie
rozbudowana. Ostatnie informacje mówiły, że przynajmniej będzie w stanie surowym nowy gmach.
Niestety kolejne decyzje Pana Prezydenta spowodowały, że dziś sytuacja rozbudowy szkoły
przedstawia się fatalnie, katastrofalnie. Remont jest realizowany i tu nie mogę w żaden sposób
zarzucić Panu Prezydentowi. Remont głównego budynku – tak. Dziś Jagiellonka wygląda od
zewnątrz już zupełnie inaczej. Wystarczy tylko iść na 3 maja, jest nowa elewacja, nowe okna. Ale
nowa elewacja i nowe okna to jeszcze nie wszystko. Wiem, że za chwilę będzie remont także
wewnątrz tego głównego budynku. Natomiast cały czas problemem jest rozbudowa tej szkoły. I
być może dziś jest ten moment, żeby już nie składać kolejnych obietnic,a le przy tej okazji
powiedzieć po prostu: przepraszam, przepraszam, że pomimo tego, że była gotowa dobra
koncepcja, że pomimo tego, że komisja, która została powołana z woli Rady Miasta nie znalazła
żadnych, żadnych powodów odstąpienia od tej koncepcji, Pan Prezydent nie tylko jej nie
realizował, ale także nie był w stanie zrealizować własnej. I w końcu powiedzieć przepraszam za to,
że te wielokrotnie składane obietnice nie znajdą niestety i to dzisiaj chyba już wiemy,
potwierdzenia na dzień dzisiejszy
w tej kadencji samorządu. Ja chciałbym i naprawdę nie
tylko ja tak sadzę, w Radzie Miasta do tego dążyłem, by szkoła była rozbudowywana. Natomiast
niech chociaż rozpocznie się ta rozbudowa jeszcze w tym roku, bo kolejne interpelacje, które
składam, a właściwie odpowiedzi na te interpelacje, cały czas przesuwają w czasie terminy, a
mówię – Jagiellonka to nie tylko główny gmach, to także dwa baraki z lat 60-tych, w których
młodzież nadal się uczy, to także stołówka, która dziś już jest zamknięta i będzie powstawała nowa
przy internacie, ale też data jej oddania wydaje się być nierealna jeśli chodzi o koniec wakacji. I to
w końcu boiska, o których także w ostatniej interpelacji właściwie ani słowa nie było i raczej nie
uda się ich wykonać już na 100-lecie, a ono już nie jest za 3 lata, za 2 lata. To 100-lecie szkoły
szkoła ta będzie obchodzić godnie, mam nadzieję, we
wrześniu tego roku, w najbliższym
wrześniu. Dziękuję bardzo.”
11)

nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 34 w Płocku (druk nr 977)

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 977.
W tym miejscu w obradach Rady Miasta została ogłoszona przerwa od godz. 14.25 do godz. 15.45.
Obrady wznowiono o godz. 15.48.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.
Pod głosowanie został poddany wniosek zgłoszony przez Pana radnego Piotr Nowickiego
dotyczący projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 981:
Wykreślić z projektu uchwały Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 mln zł z
przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczycieli oraz część tej kwoty przeznaczyć na
remonty zasobów komunalnych.
Wniosek został odrzucony w wyniku głosowania (9 głosów – za wnioskiem, 12 – przeciw
wnioskowi, 1 – wstrzymujący).
Pod głosowanie zostały poddane projekty uchwał w sprawach:
1) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2005 rok (druk nr 970)
Pan radny Piotr Nowicki zgłosił wniosek o przeprowadzenie imiennego głosowania nad projektem
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uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2005 rok (druk nr
970). Wniosek zgłoszony przez Pana radnego Piotra Nowickiego został poddany pod głosowanie i
w jego wyniku przyjęty (21 – za).
Projekt uchwały na druku nr 509 został poddany pod głosowanie.
Głosowanie imienne:
1. BURACZYŃSKI ZYGMUNT- przeciw
2. CZURKO JÓZEF LECH- nieobecny
3. GOSZKOWSKI SŁAWOMIR MAREK- za
4. HETKOWSKI WOJCIECH - przeciw
5. IWANIAK ARKADIUSZ- przeciw
6. JASION JACEK- za
7. KORGA TOMASZ- za
8. KOSSAKOWSKA ANNA- nieobecna
9. KOSSAKOWSKI WIESŁAW RYSZARD- wstrzymujący
10.
RYSZTOFIAK MAREK- za
11.
ULPA VIOLETTA MARIA- za
12.
ATARSKI LECH JAN- wstrzymujący
13.
USIAŁ BOŻENA- przeciw
14.
OWAK ZBIGNIEW WŁADYSŁAW- za
15.
OWAKOWSKI ANDRZEJ JACEK- za
16.
OWICKI PIOTR- przeciw
17.
PATRZYK GRAŻYNA- przeciw
18.
OPCZUK ELŻBIETA- za
19.
OBAKIEWICZ JAN- za
20.
OKICKI ANDRZEJ- przeciw
21.
OLIRAD KRZYSZTOF- za
22.
YBICKA MAŁGORZATA- przeciw
23.
EWERYNIAK JERZY KAZIMIERZ- za
24.
MARDZEWSKA – CZMIEL BARBARA - za
25.
ZUBSTARSKI JACEK- za
Wynik głosowania:
za- 13
przeciw- 8
wstrzymało się - 2
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W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.”

UCHWAŁA NR 924/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006
roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za
2005 rok stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu.
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo!
Drodzy radni! Bardzo serdecznie dziękuję za to udzielone absolutorium. Mam nadzieję, ze ta nasza
współpraca, która za za kilka miesięcy, mam nadzieję, będzie potwierdzona przez Płocczan na
kolejną kadencję, przebiegała co prawda w różnych nastrojach, w różnych emocjach, ale myślę, że
generalnie była bardzo dobra, z wieloma bardzo pozytywnymi efektami naszej pracy. Efektów
naszej pracy nie będziemy się wstydzić i myślę, ze możemy z otwartą przyłbicą powiedzieć
mieszkańcom, że tego czasu nie zmarnowaliśmy, że wiele dobrego dla naszego miasta, dla Płocczan
zrobiliśmy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.”
2) zmian w budżecie miasta Płocka na 2006 rok (druk nr 981)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 981 (z
autopoprawkami)
Wynik głosowania:
za- 15
przeciw- 8
wstrzymało się- 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 925/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006
roku w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2006 rok stanowi
Załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu.

3) uchylenia Uchwały Nr 662/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w
sprawie zabezpieczenia środków finansowych w latach 2006-2007, niezbędnych dla realizacji
projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku –
Etap II. Budowa odcinka IV i V” w związku ze zgłoszeniem inwestycji do współfinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego – Transport na lata 2004-2006 (druk nr 978)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 978.
Wynik głosowania:
za- 22
przeciw- 0
wstrzymało się- 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 926/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006
roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 662/XXXVII/05 Rady Miasta
Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków
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finansowych w latach 2006-2007, niezbędnych dla realizacji projektu
pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej
w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” w związku ze zgłoszeniem
inwestycji do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
– Transport na lata 2004-2006 stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu.
4) zmiany uchwały Nr 659/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie
zmian w budżecie miasta Płocka na 2005 rok oraz prefinansowania inwestycji pn. Budowa dróg
dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odc. I i II (druk
nr 980)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 980.
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw- 0
wstrzymało się- 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 927/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006
roku w sprawie zmiany uchwały Nr 659/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka
na 2005 rok oraz prefinansowania inwestycji pn. Budowa dróg
dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I.
Budowa odc. I i II stanowi Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu.
5) współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w budowie 44 mieszkań w
latach 2006-2007 (druk nr 979)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 979.
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw- 0
wstrzymało się- 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 928/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006
roku w sprawie współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa
Społecznego w budowie 44 mieszkań w latach 2006-2007 stanowi Załącznik
Nr 26 do niniejszego protokołu.

6) rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich
przyznawania (druk nr 975)
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Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 975 ( z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za- 22
przeciw- 0
wstrzymało się- 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 929/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006
roku w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie
wysokich
wyników
sportowych
we
współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich
przyznawania stanowi Załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu.
7) ustalenia Regulaminu na rok 2006 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez
miasto Płock (druk nr 974)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 974.
Wynik głosowania:
za- 22
przeciw- 0
wstrzymało się- 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 930/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia
2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2006
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach
oświatowych
oraz
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
prowadzonych przez miasto Płock stanowi Załącznik Nr 28 do niniejszego
protokołu.

8) powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płocku w likwidacji (druk nr 976)
Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka skierował do
kandydatów do Rady Społecznej SZPZOZ pytanie, czy wyrażają zgodę na kandydowanie:
Pan radny Marek Krysztofiak wyraził zgodę.
Pan radny Krzysztof Rolirad wyraził zgodę.
Pan radny Zygmunt Buraczyński wyraził zgodę.
Pan radny Andrzej Nowakowski wyraził zgodę.
Pan radny Jacek Szubstarski wyraził zgodę.
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 976.
Wynik głosowania:
za- 22
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przeciw- 0
wstrzymało się- 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 931/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006
roku w sprawie powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku w
likwidacji stanowi Załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu.
9) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Bartłomieja w Płocku
(druk nr 972)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 972.
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw- 0
wstrzymało się- 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 932/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006
roku w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” RzymskoKatolickiej Parafii św. Bartłomieja w Płocku stanowi Załącznik Nr 30 do
niniejszego protokołu.

10)
nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Liceum Ogólnokształcącemu im. Władysława
Jagiełły w Płocku (druk nr 973)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 973.
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw- 0
wstrzymało się- 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 933/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006
roku w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Liceum
Ogólnokształcącemu im. Władysława Jagiełły w Płocku stanowi Załącznik
Nr 31 do niniejszego protokołu.

11)

nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 34 w Płocku (druk nr 977)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 977.
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw- 0
wstrzymało się- 0
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W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 934/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia
2006 roku w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 34
w Płocku stanowi Załącznik Nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy
między Sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 29.03.2006 r. do 24.04.2006 r. Poinformował:
– odbyły się uroczystości związane z 85 rocznicą odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych przez
Marszałka Józefa Piłsudskiego za obronę miasta przed bolszewikami,
– odbyły się obchody związane z jubileuszem Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Bartłomieja,
– odbył się międzynarodowy XII Festiwal Muzyki Jednogłosowej,
– otwarto w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego „Od Bierności do
aktywności” współfinansowanego przez środki europejskie zdobyte przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej konferencję, która zapoczątkowała ten program mający na celu
uaktywnienie osób niepełnosprawnych i stworzenie odpowiednich warunków dla nich na
płockim rynku pracy,
– odbyły się obchody związane 15-leciem istnienia Płockiego Towarzystwa Oświatowego,
– odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze w Towarzystwie Naukowym
Płockim,
– odbyło się walne zebranie wyborcze komisji zakładowej Solidarności w CNH Polska,
– odbyły się uroczystości związane z 1 rocznicą śmierci Papieża Jana Pawła II,
– odbyła się konferencja otwierająca kolejny projekt współfinansowany przez Unię Europejską projekt URBAMAS,
– Prezydent Miasta spotkał się z dyrektorami jednostek oświatowych (spotkanie miało na celu
podsumowanie dotychczasowej współpracy i wyznaczania kierunków rozwoju płockiej oświaty
na najbliższe lata),
– z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy zorganizowanego przez Okręgowy Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się pierwsze spotkanie z tego cyklu,
– odbyło się spotkanie z dziećmi w Świetlicy Miejskiej Nr 2 w Radziwiu (spotkanie związane
było ze Świętami Wielkanocnymi),
– odbył się festiwal szachowy Tumska Wieża,
– podpisano pakiet gwarancji pracowniczych dla pracowników spółki Wodociągi Płockie,
– Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka reprezentował samorząd w
Komitecie Monitorującym Programu URBAKT; brał udział w delegacji miasta Płocka w
Europejskim Kongresie Sieci Miast w Gratz w Austrii; spotkał się na roboczo z
przedstawicielami firmy Targpol (dot. wykupu działki, którą na dzień dzisiejszy spółka Targpol
dzierżawi pod swoje targowisko);
– odbyło się otwarcie wystawy prac uczniów Liceum Plastycznego w Płocku w związku z
konkursem „Globalne obywatelstwo”zorganizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Miast Siostrzanych w Waszyngtonie,
– Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka brał udział w spotkaniu roboczym ze
wszystkimi zainteresowanymi w sprawie ewentualnej budowy ronda przy skrzyżowaniu ul.
Bielskiej i Królewieckiej,
– odbyły się w wielu spółkach miejskich zwyczajne zgromadzenia wspólników (Rynex Sp.z o.o.,
ZUOK Kobierniki, Wodociągi Płockie Sp. z o.o., Fortum Sp. z o.o., MTBS – Sp. z o.o.),
– rozpoczęły się w ślad za Wieloletnim Planem Inwestycyjnym prace nad Wieloletnim Planem
Remontów 2006-2010,
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Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka spotkał się przedstawicielami firmy
Deksja w sprawie ewentualnego współfinansowania inwestycji komunalnych,
odbyły się licznie spotkania wspólnot mieszkaniowych,
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka brał udział w komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Płockiej Galerii Sztuki; brał udział w spotkaniu z członkami Rady Osiedla
Skarpa; brał udział w spotkaniu ze związkami zawodowymi nauczycieli w sprawie negocjacji
regulaminu wynagradzania; brał udział w pracach komisji stypendialnej w Zarządzie Jednostek
Oświatowych w Płocku; brał udział w koncercie „Niezwykła gala” zorganizowanego przez
Stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom, Akceptacja oraz
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Płocku; wręczył nagrody laureatom konkursu
„Zapobiegam pożarom”,
odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy niemieckiej, która chciałaby współfinansować w
systemie partnerstwa publiczno – prywatnego budowę hali widowiskowo – sportowej, bądź
innych przedsięwzięć realizowanych w przyszłości w naszym mieście (było to spotkanie
informacyjne),
odbyło się spotkanie z przedstawicielami miasta Ciechanowa (dotyczyło wymiany doświadczeń
w zakresie polityki społecznej, szczególnie w zakresie szkolnictwa, w tym szkolnictwa
artystycznego niepublicznego),
w Płocku Wojewódzki Szpital Zespolony oddał do użytku pracownię rezonansu magnetycznego.

Pan Mirosław Milewski powiedział, iż radni otrzymali do skrytek informację z
realizacji
zadania: budowa mostu przez rz.Wisłę w Płocku wraz z dojazdami. Powiedział: ”Mogę tylko
powiedzieć, że te elementy budowy dróg dojazdowych przebiegają zgodnie z planem. Nie ma ani
jednego dnia opóźnienia. Jeśli tak dalej będzie, to może nawet wcześniej, niż 5 listopada, bo na ten
dzień są zaplanowane próby już estakady, będzie oddana do użytku.”
Następnie Pan Mirosław Milewski poinformował, iż w omawianym okresie radni złożyli 16
interpelacji (7 podczas obrad Sesji Rady Miasta Płocka, 9 między Sesjami). Dotychczas udzielono
na 14 interpelacji. Od początku kadencji radni złożyli 1690 interpelacji. W omawianym okresie
wydano ogółem 63 delegacje służbowe dla pracowników Urzędu, w tym dla Pana Tomasza
Kolczyńskiego Zastępcy Prezydenta Miasta do miasta Gratz w Austrii na kongres, dla Pana
Dariusza Zawidzkiego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka do Ciechanowa.

Ad. pkt 9
Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka złożył sprawozdanie z
pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka. Poinformował:
– Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka brał udział w walnym zebraniu
Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu (wraz z Panem radnym Zygmuntem Buraczyńskim),
– Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka i Pan Lech Latarski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka brali udział w XII Festiwalu Muzyki Jednogłosowej,
– Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka i Pan Lech Latarski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka brali udział w uroczystościach 85 odznaczenia Płocka
Krzyżem Walecznych przez Marszałka Józefa Piłsudskiego,
– Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka brał udział w koncercie „...sercom,
które słyszą...” koncert przeciwko przemocy w rodzinie,
– Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka uczestniczył w posiedzenia rady
os.Rembielińskiego,
– Wiceprzewodniczący brali udział w spotkaniu wielkanocnym,
– Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka na zaproszenie Płockiego
Towarzystwa Oświatowego brał udział w obchodach 15-lecia istnienia tego towarzystwa,
– odbył się koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej „Lyset – Światła Północy”,
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Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka i Pan Lech Latarski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka uczestniczyli w uroczystościach z okazji 650-lecia
Fary oraz 75 rocznicy objawień,
Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka i Pan Lech Latarski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka brali udział w spotkaniu przedsesyjnym, pracowali w
komisjach Rady Miasta, przyjmowali interesantów.

Ad. pkt 10
Do protokołu radni złożyli następujące interpelacje:
1/ Pan radny Wiesław Kossakowski złożył interpelacje dotyczące:
– zaplecza terenu Domu Darmstadt (Załącznik Nr 33 do niniejszego protokołu),
– braku na Starym Mieście pojemników służących do segregacji odpadów (Załącznik Nr 34 do
niniejszego protokołu),
2/ Pan radny Jerzy Seweryniak złożył interpelację dotyczącą:
– przeczyszczenia cieku wodnego na ul.Góry, Kutnowska, przeczyszczenia przepustu na
ul.Semestralnej, przeczyszczenia przepustu przez jezdnię na ul.Ciechomickiej przy posesji Nr
26 (Załącznik Nr 35 do niniejszego protokołu),
3/ Pani radna Bożena Musiał złożyła interpelacje dotyczące:
– wjazdu na ul.Krzywoustego (Załącznik Nr 36 do niniejszego protokołu),
– remontów realizowanych przez MZD w 2006 r. (Załącznik Nr 37 do niniejszego protokołu),
– wyeliminowania zagrożenia kleszczami (Załącznik Nr 38 do niniejszego protokołu),
– usuwania azbestu z budynków mieszkalnych (Załącznik Nr 39 do niniejszego protokołu),
– przejścia na ul. Kobylińskiego w okolicach tzw. „marynarza” (Załącznik Nr 40 do niniejszego
protokołu),
4/ Pan radny Józef Czurko i Pan radny Andrzej Nowakowski złożyli interpelację dotyczącą:
– wprowadzenia przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych korekty do Planu Badań
Profilaktycznych finansowanych przez Urząd Miasta Płocka (Załącznik Nr 41 do niniejszego
protokołu),
5/ Pan radny Józef Czurko zgłosił interpelację dotyczącą:
– budowy przez Komunikację Miejską stacji paliw CNG; zamawiania przy kolejnych zakupach
autobusów pojazdów przystosowanych do zasilania CNG (Załącznik Nr 42 do niniejszego
protokołu).

Ad. pkt 11
W tym punkcie zebrani nie zabrali głosu.

Ad. pkt 12
Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka przypomniał radnym, iż
mija termin złożenia oświadczeń majątkowych.
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Ad. pkt 13
W tym punkcie Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zamknął obrady LV Sesji Rady Miasta Płocka.
Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Protokołowała

Sekretarz Sesji
Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera

Sławomir Goszkowski

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga
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