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PROTOKÓŁ Nr XIV/07
Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku
Sesja rozpoczęła się o godz.10.10, a zakończyła o godz.16.40.
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.
Stan radnych
Obecnych
Nieobecni

- 25
- 25
-0

Osób zaproszonych
Obecnych

- 124
- 59

Listy obecności stanowią Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1
Otwarcia obrad XIV Sesji Rady Miasta Płocka dokonał Przewodniczący Rady Miasta
Płocka Pan Tomasz Korga. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka pogratulował Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu, Panu Erykowi Smulewiczowi i Panu Markowi Opiole wyboru w ostatnich
wyborach parlamentarnych.
Pan Marek Opioła, który zostały wybrany do Sejmu RP w ostatnich wyborach
parlamentarnych, powiedział: „Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Bardzo
serdecznie dziękuję za zaufanie, za możliwość pracy w VI kadencji Sejmu i chciałbym złożyć
zobowiązanie przed Wysoką Radą – zobowiązuję się do tego, że będę nadal ciężko pracował na
rzecz Płocka i płocczan. Gratuluję wybranym wszystkim. Gratuluję Płockowi. Gratuluję
mieszkańcom za to, że tak licznie poszli do urn. Cieszę się, ponieważ uważam, że to jest nasz
sukces wspólny, że społeczeństwo Płocka zdało egzamin z demokracji, poszło do urn, zagłosowało i
wybrało. I ze swojej strony będziemy ciężko pracować w parlamencie, będziemy wspierać Płock i
cały region. A osobiście czekam na ten cud. Dziękuję.”
Pan radny Andrzej Nowakowski, który został wybrany do Sejmu RP w ostatnich wyborach
parlamentarnych, powiedział: „Szanowi Państwo! Rzeczywiście tym razem jeszcze jako radny, ale
mam nadzieję, że informacje z Państwowej Komisji Wyborczej nieoficjalne potwierdzą się i będę
miał okazję reprezentować Płock, nasze miasto i nasz region w parlamencie. I też chciałbym
serdecznie podziękować. Podziękować przede wszystkim mieszkańcom miasta. Podziękować także
Panu Przewodniczącemu za gratulacje. I powiedzieć, że wygraliśmy. Ale mam nadzieję, że wygrał
Płock, nie tylko poszczególni kandydaci na posłów, ale wygrał Płock i mam nadzieję, że to
zwycięstwo Płocka przełoży się rzeczywiście na jego rozwój, bo tylu kandydatów z Płocka, ilu
teraz zasiądzie w parlamencie Płock dawno nie miał. Ja sądzę, że ważne jest dla nas, dla
kandydatów, ale ważne dla płocczan, byśmy spraw Płocka nie tylko nie zaniedbywali, ale wspólnie
pracując razem z władzami miasta, ja mam nadzieję na tą współpracę, sprawiali, że Płock
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rzeczywiście będzie rozwijał się lepiej, szybciej, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców naszego
miasta i całego regionu, rzecz jasna. Natomiast cud będzie z jednej strony, mam nadzieję,
gospodarczy i tutaj także związany zapewne z wieloma reformami i zaangażowaniem, pracą wielu,
wielu ludzi, ale z drugiej strony mam nadzieję, że tym cudem będzie także współpraca. Współpraca
wszystkich posłów. Tych, którzy będą tworzyli koalicję. Nie wiem, jaka ona będzie. Tych, którzy
także będą tworzyli konstruktywną opozycję. Ja nie będę specjalnych zobowiązań składał. Ja tak,
jak pracowałem przez 5 lat ostatnich jako radny aktywnie na rzecz mieszkańców naszego miasta co,
mam nadzieję, znalazło swoje odzwierciedlenie w wyniku, moim wyniku tutaj w Płocku,
wyborczym wyniku, że mieszkańcy miasta to właśnie docenili. Taką samą pracę na rzecz miasta
będę realizował już w parlamencie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.”
Pan radny Eryk Smulewicz, który został wybrany do Senatu RP, w ostatnich wyborach
parlamentarnych, powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Rzeczywiście bardzo serdecznie dziękujemy tutaj za to, że udało nam się taki wynik dobry
wyborczy uzyskać, ale myślę, że przede wszystkim te podziękowania należą się mieszkańcom –
mieszkańcom Płocka, mieszkańcom naszego regionu za to, że poszli do wyborów, że wybrali.
Gratuluję również innym parlamentarzystom, którzy zostali wybrani. I także chciałem
zadeklarować tą pełną współpracę zarówno z przedstawicielami miasta, z zarządem miasta, z
Panem Prezydentem, jak również z radnymi. Myślę, że jeszcze jest dużo rzeczy do zrobienia i także
jako radni pewnie jeszcze będziemy mieli okazję kilka, czy kilkanaście dni popracować, między
innymi nad budżetem na 2008 rok. Rozmawiamy z mieszkańcami, spotykamy się z mieszkańcami i
mamy wiele propozycji. Także dziękuję za to uznanie, uznanie Państwa, głosy mieszkańców,
szczególnie, że ten wynik był rzeczywiście znakomity. I chciałem powiedzieć, że to też jest
zobowiązanie i ogromna odpowiedzialność, którą będziemy chcieli spełnić tak, żeby gdy będzie
okazja do pewnej weryfikacji, żebyśmy byli z siebie i z Płocka i z regionu dumni. Dziękuję
bardzo.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zaproponował dokonanie zmiany
w porządku obrad XIV Sesji Rady Miasta poprzez wprowadzenie w pkt. 7/ jako ppkt. 13. projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na jednorazowe odstępstwo od terminu składania wniosku o
dotowanie szkoły publicznej. Pan Przewodniczący powiedział: „Przypominam, że chodzi tutaj o
Liceum Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Proponuję Państwu, żebyśmy
ten projekt uchwały wprowadzili dzisiaj do porządku obrad, tak jak wspomniałem, aby ten projekt
był pod kolejnym numerem – numerem 13.”
Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco:
1/ Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25.09.2007 roku.
5/ Informacja o działalności Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. za 9 miesięcy
2007 roku.
6/ Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 214),
2. zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 695/XXXIX/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w
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sprawie udzielenia pomocy finansowej zmienionej Uchwałą Rady Miasta Płocka nr
712/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku (druk nr 210),
3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zabezpieczenia środków na
realizację projektu „Region Płocki – regionem europejskim” w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego (druk nr 211),
4. wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku
na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 213),
5. zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007, zmienionej
Uchwałą Nr 123/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zmiany
Uchwały 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. w sprawie określenia zadań
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 oraz Uchwałą Nr 182/XI/07
Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/VII/07
Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 (druk nr 208),
6. zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr 964/LVII/06 z 27 czerwca 2006 roku zmienionego Uchwałą Rady Miasta
Płocka Nr 988/LVIII/06 z dnia 26 sierpnia 2006 roku (druk nr 209),
7. zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (druk nr 212),
8. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Granicznej w
Płocku (druk nr 207),
9. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011 (druk nr 203),
10. wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w
Płocku na kadencję 2008 – 2011 (druk nr 204),
11. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011 (druk nr 206),
12. wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w
Płocku na kadencję 2008 – 2011 (druk nr 205).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta
Płocka.
10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Odpowiedzi na interpelacje.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miasta Płocka.
W tym miejscu obrad została sprawdzona obecność wśród radnych – na sali było 24
radnych.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod
głosowanie wniosek dotyczący poszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na jednorazowe odstępstwo od terminu składania wniosku
o dotowanie szkoły publicznej.
W wyniku jednomyślnego głosowania (24 głosy za wnioskiem, 0 – przeciw i 0 –
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wstrzymujących się) porządek obrad został poszerzony o proponowany projekt
uchwały i przedstawiał się następująco:
1/ Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25.09.2007 roku.
5/ Informacja o działalności Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. za 9 miesięcy
2007 roku.
6/ Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze szkołami wyższymi.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 214),
2. zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 695/XXXIX/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej zmienionej Uchwałą Rady Miasta Płocka nr
712/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku (druk nr 210),
3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zabezpieczenia środków na
realizację projektu „Region Płocki – regionem europejskim” w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego (druk nr 211),
4. wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku
na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 213),
5. zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007, zmienionej
Uchwałą Nr 123/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zmiany
Uchwały 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. w sprawie określenia zadań
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 oraz Uchwałą Nr 182/XI/07
Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/VII/07
Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 (druk nr 208),
6. zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr 964/LVII/06 z 27 czerwca 2006 roku zmienionego Uchwałą Rady Miasta
Płocka Nr 988/LVIII/06 z dnia 26 sierpnia 2006 roku (druk nr 209),
7. zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (druk nr 212),
8. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Granicznej w
Płocku (druk nr 207),
9. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011 (druk nr 203),
10. wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w
Płocku na kadencję 2008 – 2011 (druk nr 204),
11. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011 (druk nr 206),
12. wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w
Płocku na kadencję 2008 – 2011 (druk nr 205),
13.wyrażenia zgody na jednorazowe odstępstwo od terminu składania wniosku o
dotowanie szkoły publicznej.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
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8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta
Płocka.
10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Odpowiedzi na interpelacje.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miasta Płocka.
Następnie Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział;
„Mam jeszcze tylko jedną uwagę, proszę Państwa. Jak Państwo pamiętacie były
pewne zawirowania dotyczące tego projektu uchwały. Miały się odbyć rozmowy, tak
naprawdę się nie odbywały. Były powiedzmy, jakieś takie nieoficjalne spotkania,
które były jakąś tam deklaracją. Ja ten projekt uchwały wprowadzam pomimo braku
takich bardzo konkretnych, powiedzmy, spotkań lub też przedstawień stosunku
jednej czy drugiej strony na piśmie. Pomimo tego wprowadzam ten projekt uchwały
dla dobra dzieci, tak to nazwijmy, i szkoły. Dziękuję za przyjęcie. Dziękuję za
wprowadzenie.”

Ad. pkt 2
Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani radni: Pani radna Grażyna
Cieślik (zgłoszenia dokonała Pani radna Wioletta Kulpa) i Pani radna Elżbieta Gapińska
(zgłoszenia dokonał Pan radny Andrzej Nowakowski). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na
kandydowanie do Komisji Uchwał i Wniosków.
W wyniku głosowania (24 głosy - za,
0 - przeciw, 0 - wstrzymujących) Komisja Uchwał i
Wniosków została powołana w proponowanym składzie.
Komisja Uchwał i Wniosków :
– Pani radna Grażyna Cieślik,
– Pani radna Elżbieta Gapińska.

Ad. pkt 3
Do składu Komisji Skrutacyjnej zostali zaproponowani radni: Pan radny Andrzej Burnat
(zgłoszenia dokonał Pan radny Jerzy Seweryniak), Pani radna Magdalena Lewandowska
(zgłoszenia dokonał Pan radny Piotr Nowicki), Pan radny Krzysztof Buczkowski (zgłoszenia
dokonał Pan radny Andrzej Nowakowski), Pan radny Lech Latarski (zgłoszenia dokonał Pan radny
Wiesław Kossakowski). Zaproponowani radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji
Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania (24 głosy - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących) Komisja Skrutacyjna została
powołana w proponowanym składzie.
Komisja Skrutacyjna:
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–
–
–
–

Pan radny Andrzej Burnat,
Pani radna Magdalena Lewandowska,
Pan radny Krzysztof Buczkowski,
Pan radny Lech Latarski.

Ad. pkt 4
Protokół z obrad XIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku został przyjęty
w wyniku głosowania (20 głosów za, 0 - przeciw i 3 wstrzymujące).

Ad. pkt 5
Pisemny materiał: „Analiza działalności Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. za
dziewięć miesięcy 2007r.” stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Każdy radny otrzymał analizę działalności spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej za
dziewięć miesięcy w części opisowej, jak również z załącznikami, gdzie w formie tabelarycznej
przedstawione są wszystkie elementy funkcjonowania spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej,
wyjaśnione są przyczyny wyniku finansowego, dlaczego taki jest, a nie inny. Były okazje na
komisjach... były okazje do zadawania pytań. Wiem, że na wczorajszej komisji był obecny Pan Prezes
Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wiele kwestii zostało wyjaśnionych. Jeżeli są jeszcze jakieś
pytania, coś zostało niedopowiedziane, to postaram się odpowiedzieć na te pytania, ewentualnie Pani
Wiceprezes Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pani Danuta Ciecierska. Także postaramy się
rozwiać wszelkie wątpliwości. Dziękuję bardzo.”
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Wysoka Rado! Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej powstał 2 stycznia 2007 roku, a został utworzony na
bazie struktur SZPZOZ – u w Płocku. Działalnością spółki kieruje dwuosobowy zarząd: Prezes Zarządu
od czerwca 2004 Pan Robert Makówka i od sierpnia 2005 – Wiceprezes Pani Danuta Ciecierska. W
swoim sprawozdaniu z działalności za sześć miesięcy 2007 roku spółka po stronie przychodów
pokazuje kwotę 16.716.02, 96 zł, a po stronie kosztów 19.969.869, 96 zł, co wskazuje na stratę w
wysokości 3.285.180,00 zł. Rzeczywista strata jest mniejsza, ponieważ miasto Płock dało spółce kwotę
900.000,00 zł na podwyżki pracownicze oraz 1.660.000,00 zł na odkupienie majątku trwałego
SZPZOZ. W efekcie strata wynosi 835.180,00 zł, co pokazuje średnią miesięczną stratę na poziomie
189.196, 67 zł. Wprawdzie spółka pokazuje nam, że w związku ze strajkami w wojewódzkim szpitalu
ma tzw. nadwykonania, które oczywiście pod warunkiem zapłaty za nie NFZ-u mogą spowodować
nawet niewielki zysk. Ale póki co są to pieniądze wirtualne, co wczoraj na posiedzeniu Komisji Skarbu
również przyznał pośrednio Pan Prezes Makówka. Mogą spowodować nawet niewielki zysk, ale mówię
– póki co są to pieniądze wirtualne. Zaś osoby, które tak, jak ja obserwują bardzo uważnie działania
spółki, mają wiele pytań w związku z jej dotychczasową działalnością. Podczas posiedzenia
wyjazdowego Komisji Polityki Społecznej w Szpitalu Św. Trójcy w kwietniu tego roku Prezes
Makówka poinformował członków komisji, że większość procedur wycenionych przez NFZ jest dla
szpitala niedochodowa i powoduje jego straty. Pokazano na dowód wyceny kilku przykładowych
procedur, które dla innych szpitali są jednak dochodowe. W związku z tym złożyłam interpelację w
dniu 24 kwietnia z prośbą o wskazanie wyceny procedur medycznych i ze zdziwieniem w odpowiedzi
na interpelację przeczytałam, że, cytuję: „prace w tym zakresie są aktualnie prowadzone, a prace nad
strategią działania spółki mają się zakończyć w pierwszym półroczu 2007 roku, to jest do dnia 30
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czerwca 2007.” Jednocześnie poinformowano mnie, że analizy nad wyceną procedur medycznych są
prowadzone od dwóch lat. Pismo datowane było na dzień 7 maja 2007 roku. Prezes Makówka w
załączonym do interpelacji piśmie pisze, że, cytuję: „Straty przewidywane przez spółkę są
spowodowane prehistorycznymi wyliczeniami kosztów przez NFZ i dlatego istnieje... „ następny cytat:
„konieczność dopłat na ich realizację ze środków własnych spółki.” Pismo branżowe: „Rynek Zdrowia”
podaje: „W ciągu trzech lat płocki samorząd zainwestował w szpital 10 mln zł.” „Pieniądze te...” następny cytat - „....oznaczały szansę na nową jakość świadczenia usług medycznych i wzrost
konkurencyjności na lokalnym rynku.” W dniu 16 października 2007 roku Pani Prezes Ciecierska
poinformowała Komisję Polityki Społecznej, że prawdopodobnie procedury medyczne w przyszłym
roku wycenione przez NFZ będą dla spółki jeszcze bardziej niedochodowe, oraz że skalkulowano
prawie wszystkie procedury medyczne poza zachowawczymi i są one dla szpitala w większości
niedochodowe. Zaś przypominam Państwu, że zabiegi komercyjne są na poziomie 2% wykonywane
przez ten szpital. „Rynek Zdrowia” pisze cytując Prezesa Makówkę: „Spłacenie długów, rozstrzygnięcie
konfliktów oraz wykonanie największych inwestycji musiało dokonać się w starej formule po to, aby
2 stycznia 2007 roku na mazowieckim rynku usług medycznych pojawiła się nowa marka, która
zamiast kojarzyć się ze starymi problemami lśni i roztacza czar.” Czyżby Panie Prezesie, czy na pewno
za chwilę nie będziemy mieli starych problemów finansowych oczywiście? Pewnie, że jest prościej
otrzymywać pieniądze od miasta, niż brać udział na przykład w realizacji programów profilaktycznych
i zarabiać pieniądze. Chciałabym, żeby było takie porównanie, ile programów profilaktycznych
prowadził SZPZOZ, a ile prowadzi obecnie i do konkursów w ilu przetargach na prowadzenie
programów profilaktycznych staje Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej, bo z moich informacji wynika, że
jest to dużo mniejsza liczba. Poza tym Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej daje tak wysokie kwoty na
procedurach przetargowych, że po prostu tych przetargów nawet jeśli do nich staje, nie wygrywa.
Druga sprawa – wielu zakładom opieki zdrowotnej, mówię, te programy profilaktyczne się opłacają, a
naszej spółce się nie opłacają chyba, tak. Sądząc po jej udziale w tej realizacji programów myślę, że nie.
Na wzmiankowanej Komisji Polityki Społecznej w dniu 16 października 2007 Prezes Ciecierska
stwierdziła, że nie wiadomo, czy w szpitalu powstanie pracownia hemodynamiki. Zresztą to samo
wczoraj potwierdził na posiedzeniu Komisji Skarbu Pan Prezes Makówka. To ja wobec tego pytam – na
co daliśmy na jednej z poprzednich Sesji Rady Miasta 800 tys. zł? A jeżeli daliśmy te pieniądze, to na
co one będą wykorzystane, jeśli ta pracownia hemodynamiki nie powstanie? Zadałam wczoraj na
Komisji Skarbu i Budżetu pytania Panu Prezesowi Makówce, na które nie otrzymałam w większości
odpowiedzi. Ja Państwu przytoczę niektóre z tych pytań. W większości odpowiedzi Pan Prezes
Makówka zasłaniał się tajemnicą handlową spółki i na pytania nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Powiem,
że byłam zszokowana taką postawą Pana Prezesa, ponieważ również inni prezesi innych spółek
miejskich w podobnych sytuacjach na komisjach odpowiadają na pytania. Ja Państwu przeczytam. To
nie są pytania bardzo aż tak szczegółowe, które mogą spowodować naruszenie jakiejś tajemnicy
handlowej spółki. Na przykład jedno z pytań brzmiało w taki sposób: jaki jest stosunek kosztów
pośrednich do bezpośrednich w wycenie procedur medycznych, także komercyjnych? Otrzymałam
informację, że jest to tajemnica handlowa. Jaki wpływ na wycenę procedur miały koszty remontu,
wyposażenia pomieszczeń zarządu spółki? Jakie jest obłożenie i wykorzystanie łóżek zabiegowych i
bloku operacyjnego? Jakie są zarobki w stosunku do zarobków średniego i wyższego personelu, jakie są
zarobki zarządu w stosunku do zarobków średniego i wyższego personelu medycznego? Proszę
Państwa to nie jest tajemnica tajna, ponieważ na stronach Urzędu Miasta Płocka powinna się znajdować
i znajduje się informacja zarobków, jakie w danym roku ma prezes zarządu spółki miejskiej i takie
informacje oczywiście są. Dlaczego procedury, które są dochodowe dla wielu placówek medycznych, w
tym przypadku przynoszą straty? Jak w przyszłości szpital ma zamiar poradzić sobie ze stratami, aby
nie mieć takich problemów, jak miał SZPZOZ? Dlaczego szpital pobiera dodatkowe opłaty na przykład
za udział przy porodzie dziecka, albo jakiejś innej osoby, która towarzyszy osobie rodzącej? Dalej – jak
szpital chce sobie poradzić z postulatami płacowymi lekarzy? Dostaliśmy wczoraj do skrytek radnych
informację podpisaną przez trzydziestu sześciu lekarzy Szpitala Św. Trójcy, którzy stwierdzili, że
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próbowali negocjować w dniu 12 października z Panem Prezesem Makówką i podczas tych rozmów
padło stwierdzenie, że w przypadku składania przez lekarzy zbiorowych wypowiedzeń z pracy, ułatwi
to decyzję o likwidacji poszczególnych oddziałów szpitalnych. Czy taką decyzję i taką opinię Pana
Prezesa możemy uznać za satysfakcjonującą? A może lepiej byłoby wymienić zarząd na bardziej
operatywny, Panie Prezydencie? A czy Pan wie, w jaki sposób wyłaniani są ordynatorzy oddziałów,
Panie Prezydencie, bo ja do tej pory myślałam, że odbywa się to na drodze konkursu i tak jest w
większości szpitali. Otóż wczoraj dowiedzieliśmy się, że nic bardziej błędnego. Pan Prezes Makówka
poinformował nas bowiem, że w większości przypadków taką decyzję podejmuje dwuosobowy zarząd,
a bardzo często on sam. A czy Pan wie, Panie Prezydencie, ile kontraktów z zakresu medycyny pracy
zawarła spółka w tym roku? Dlaczego w szpitalu nie ma prosektorium? To jest kilka pytań, a których
mogłabym przytoczyć dużo większą listę, a nie chcę Państwa tą listą męczyć. Natomiast Panie
Prezydencie mam taką prośbę, może trzeba byłoby się przyjrzeć zarządzaniu tą spółką, aby nie doszło
do trudnej sytuacji dla wielu płockich pacjentów, którzy z tego szpitala korzystają, ponieważ ja mam
poważne obawy, że tak się może stać. Pan Prezydent Kubera w wywiadzie cytowanym przeze mnie w
piśmie branżowym „Rynek Zdrowia” powiedział: „Spółka ze100%-owym udziałem miasta pozostaje
dla nas rozwiązaniem docelowym.” Tak też uważam, Panie Prezydencie, ale liczę, że przyjrzy się Pan
działaniom tego zarządu. Dziękuję.”
Pan radny Jerzy Seweryniak powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka
Rado! Niedawno powstała spółka prawa handlowego i przyjęliśmy przychodnie Radziwe, Góry. Dzisiaj
są słuchy, że te przychodnie są do likwidacji lub do sprzedaży. Chciałbym dowiedzieć się, czy to jest
aktualne, czy nie. Dziękuję bardzo.”
Pan radny Wiesław Kossakowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! To
pytanie właściwie już padło zadane przez koleżankę radną. Ja chciałbym je skierować do Pana
Prezydenta Kubery – czy są przewidywane podwyżki dla pracowników, w związku między innymi z
tym pismem, które zostało złożone przez lekarzy z naszego szpitala, ale nie tylko dla lekarzy, ale i dla
reszty personelu. Ja wiem, że nie ma w tej chwili pieniędzy w spółce na to, żeby podwyżkę dać, ale
może jak nie powstanie poradnia hemodynamiczna, a żeśmy już przecież przeznaczyli ponad 800 tys. zł
i myślę, że wzorem innych szpitali, gdzie nasz szpital i nasi lekarze i personel średni zachowywali się
bardzo odpowiedzialnie w czasie strajków i tą podwyżkę, uważam, powinni jeszcze w tym roku
otrzymać. Jakie jest zdanie właściciela na ten temat? Dziękuję.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Tutaj piękne wystąpienie Pani radnej Gapińskiej w większości oczywiście prawdziwe.
Były prowadzone wyceny procedur. Zostały one zakończone. Inaczej by nie powstał cennik, o którym
donosiły media. I tak wyłapałem kilka takich elementów w Pani wypowiedzi. Konkurs na badania
profilaktyczne – jak sama Pani powiedziała to jest konkurs, wygrywa ten, który da najniższą cenę.
Nigdzie nie jest powiedziane, że ma to być Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej. Jeżeli Płocki Zakład
Opieki Zdrowotnej był tani, to wygrywał konkursy. Jeżeli jest droższy, to dlaczego ma nie wykonywać,
nie wiem: Zakład Opieki Zdrowotnej Omega, zakład opieki zdrowotnej inny, niepubliczny,
prowadzony w Płocku. Dla wszystkich takie same szanse, takie same prawa. Wygrywa najtańszy.
Jasne, przejrzyste zasady. Opłacalność procedur – zgadzam się z Panią, dla jednych mogą być
opłacalne, dla drugich nie. Każdy przypadek trzeba analizować oddzielnie i wpływ na wycenę ma
mnóstwo elementów składowych tej wyceny. Także wcale mnie nie dziwi, że część, a być może w
innych szpitalach są nieopłacalne procedury, które nam się opłacają. Także to jest ten element.
Hemodynamika – faktycznie, proszę Państwa, być może w Szpitalu Św. Trójcy nie będzie
hemodynamiki. Jeszcze decyzje ostateczne nie zapadły. Ja cieszę się tylko z jednego, że 24-godzinny
dyżur powstał w szpitalu na Winiarach, funkcjonuje i chociażby osiągnęliśmy ten efekt, że mamy
całodobową opiekę kardiologiczną w jednym ze szpitali płockich. Teraz trzeba przeanalizować, czy
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faktycznie, jak już funkcjonuje jeden, drugi się opłaca, czy nie, co czynimy w tej chwili. 800 tys. zł
przekazaliśmy nie wiadomo na co – ja mówiłem wyraźnie na co te pieniądze idą i było powiedziane, że
to jest na remont oddziału. I te pieniądze jak będą wydane na ten remont one tam zostaną w tym
wydziale w tych pomieszczeniach. To nie jest jakiś pieniądz, który ze szpitala, ze spółki wyjdzie. On
zostanie. Będzie kolejny element naszego szpitala wyremontowany nowoczesny. Pobieranie opłat przy
porodzie rodzinnym – tutaj taka sprawa bulwersująca. Proszę Państwa my przeanalizowaliśmy sytuację
w kraju. Większość szpitali pobiera taką opłatę. Chociażby w Warszawie jest kilkanaście placówek,
które taką opłatę pobierają. U nas jest to 50 zł, ewentualnie 80 zł. Szpital na Żelaznej w Warszawie jest
to 200 zł, szpital... już nie pamiętam ulicy, również w Warszawie – 400 zł. Takie są stawki. U nas jest to
50 zł i 80 zł. Większość szpitali takie opłaty pobiera. My również będziemy takie opłaty pobierali.
Konkursy na ordynatorów – ma Pani rację w publicznych zakładach opieki zdrowotnej organizowane
są konkursy. My mamy spółkę prawa handlowego. Prezes decyduje troszeczkę w inny sposób.
Niekoniecznie musi być to konkurs. I podstawowe pytanie – skąd pieniądze? Proszę Państwa głównym
hasłem wyborczym Platformy Obywatelskiej było uzdrowienie służby zdrowia. Ja myślę, że w końcu
troszeczkę tych pieniędzy będzie więcej w służbie zdrowia. Liczymy na ten cud w służbie zdrowia.
Mam nadzieję, że zapłacą nam za nadwykonania, które wykonaliśmy i kontrakt na przyszły rok będzie
zdecydowanie większy. I to jest też odpowiedź na pytanie o wynagrodzenie pracowników. Jak będzie
więcej pieniędzy z funduszu, będzie więcej pieniędzy dla pracowników. Piłeczka po stronie Platformy
w tej chwili. A podwyżki są proszę Państwa od 2005 roku. Na mocy porozumienia, które Prezydent
podpisał ze związkami zawodowymi zobowiązaliśmy się corocznych podwyżek w styczniu. Być może
kwota nie jest niezadowalająca po tych podwyżkach, które w innych szpitalach miały miejsce. My
zobowiązaliśmy się od 2005 roku co roku podnosić wynagrodzenie o 100 zł i realizujemy to. I to też
między innymi wpłynęło na wynik finansowy PZOZ, który musiał, bo to bodajże rocznie jest 1.800.000
zł, w większości te pieniądze wyjąć ze swojego budżetu, pomimo, że kontrakt był taki, jaki był.
Prywatyzacja szpitala – ja też cieszę się, że Pani radna ma takie samo zdanie jak my, że szpital zostanie
w naszych rękach, chociaż docierały tutaj w mediach troszeczkę inne sygnały i pomysły na służbę
zdrowia ze strony Platformy Obywatelskiej. Przychodnia w Górach i Ciechomicach – Panie radny nie
było planów sprzedawania tych przychodni. My zastanawialiśmy się, czy ewentualnie nie lepszym
rozwiązaniem byłoby... Może inaczej: sprzedawania, likwidacji, bo takie padały słowa. Nie było nigdy
planem miasta likwidacja przychodni ani w Górach, ani Ciechomicach. Zastanawialiśmy się
ewentualnie nad oddaniem przychodni w prywatne ręce. Jak wiemy powstała konkurencja w Radziwiu.
Powstała nowa przychodnia, która odbiera nam pacjentów. Wiadomo, że trochę pacjentów na pewno
przejdzie do nowej przychodni. I zastanawialiśmy się, czy nie lepszym rozwiązaniem z ekonomicznego
punktu widzenia będzie podpisanie umowy z tą przychodnią, z właścicielami i poprowadzą służbę
zdrowia na Radziwiu i w Ciechomicach w ramach swojej działalności gospodarczej, ale doszliśmy po
analizach do wniosku, że nie, że nadal będą funkcjonowały przychodnie w strukturach Płockiego
Zakładu Opieki Zdrowotnej i podtrzymujemy to stanowisko. Także tyle na ten temat. I prosektorium Pani radna nie wszystkie szpitale mają u siebie prosektorium. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej ma
podpisane umowy z podmiotem zewnętrznym na świadczenie tego typu usług. Także jeżeli są zbyt duże
koszty funkcjonowania w PZOZ, a taniej można podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym chyba
racjonalnym jest skorzystać z tej sytuacji, z tej okazji. Dziękuję.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Jak
ładnie Pan Prezydent powiedział: piłeczka po stronie Platformy. Ja nie będę tej piłeczki odbijał
bynajmniej w tej chwili, tym bardziej, że z całą odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że to, co udało się
zrobić w Płocku, tak naprawdę, mam nadzieję, że także przy moim udziale i to bez względu na to, czy
wspierałem Pana Prezydenta w formie jako koalicjant, czy też teraz nawet będąc w opozycji przez
ostatni rok, notabene z woli Pana Prezydenta, to w tym momencie za każdym razem przy rozmowie o
służbie zdrowia nigdy chyba z moich ust nie padła krytyka tego, co wspólnie razem udało nam się tu w
Płocku zrobić. Bo to jest to, co tak naprawdę, czego bał się zrobić PiS w kraju. Bał się, pomimo tego, że
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miał ogromne poparcie społeczne na początku i kiedy miał ogromne poparcie lekarzy do takiej właśnie
reformy. I nam się to udało w Płocku i tutaj wydaje mi się, że z jednej strony jest to sukces tak
naprawdę. Natomiast to, co powiedziała Pani radna nie zwalnia tu jak gdyby już zupełnie samorządu,
czyli który jest właścicielem tej spółki, od tego by rzeczywiście bacznie przyglądać się w jaki sposób,
jakie działania podejmuje zarząd. Bo też nie wszystko jest tak idealnie, tak różowo, co najlepiej widać
niestety na przykładzie tej nieszczęsnej hemodynamiki. Ja wiem, że sukcesem jest to, że działa
w takim wypadku już na Winiarach ta hemodynamika w wymiarze 24 godzin, jak najbardziej, to
prawda. Tu widać tą magiczną rękę wolnego rynku i konkurencji, która mobilizuje jednych do
szybszych działań i w sumie pomimo tych tutaj tarć na Sesji dobrze się stało, bo dzięki temu mamy tą
hemodynamikę, jeśli nie w jednym, to w drugim szpitalu i bardzo dobrze. Natomiast chodziłoby o to,
żeby te działania były rzeczywiście bardziej przygotowane, przemyślane i może, żeby oprócz tej
konkurencji, często brutalnej, była także współpraca i o tą współpracę apeluję między dyrekcją Szpitala
Wojewódzkiego a właścicielem spółki, czy po prostu już tutaj zarządem spółki miejskiej. Właścicielem
i zarządem, bo tutaj też nie wyobrażam sobie, żeby nie było współpracy między właścicielem a
zarządem tej spółki. Więc sądzę, że wówczas te wiele problemów, o których powiedziała Pani radna, po
prostu można rozwiązać. Ja przynajmniej tak to postrzegam. Mało tego, bardzo cieszyło mnie to z
jednej strony, że kiedy w całym kraju właściwie służba zdrowia przechodziła kolejny potężny kryzys,
kiedy były strajki, w płockim szpitalu udawało to się spokojnie, przynajmniej bez wstrząsów
rozwiązywać. Teraz pojawił się problem, pojawił się problem płacowy. Dostaliśmy jako radni
informację o tym, że duża grupa personelu medycznego chce usiąść do rozmów na temat podwyżek. I
znowu nie może być tylko odbijania piłeczki, że teraz to właściwie poczekamy, co zrobi NFZ, jakie
będą kontrakty, będzie rządziła Platforma, to będzie cud. W służbie zdrowia nie będzie cudu. Cud może
być gospodarczy, jeśli chodzi o... cud gospodarczy mam nadzieję, że będzie jeśli chodzi o gospodarkę, i
on także przełoży się na funkcjonowanie służby zdrowia. Ale w służbie zdrowia potrzebna jest reforma.
Reforma połączona z reformą ubezpieczeń. Ja nigdy nie mówiłem o cudzie w służbie zdrowia.
Potrzebna jest reforma. Reforma połączona z reformą systemu ubezpieczeń. I taka, jaka tu nam w
Płocku się udała. Ja sądzę, że będąc w parlamencie będę mógł z otwartą przyłbicą mówić, że myśmy tu
w Płocku wspólnie z PiS-em, ja wspólnie z PiS-em, razem jako członek Rady Społecznej SZPZOZ,
jako człowiek, który głosował wiele uchwał związanych z tą reformą płockiego szpitala,
przeprowadziliśmy. Natomiast to nie zmienia faktu, że należy rzeczywiście mądrze tą spółką zarządzać.
I te rzeczy, tutaj Pani radna też ma dużo racji mówiąc o tym, że po prostu o pewnych rzeczach nie
jesteśmy informowani jako radni, że cały czas jest to zasłanianie się tajemnicą handlową. Ja jestem w
stanie to zrozumieć w wielu kwestiach. Natomiast mam nadzieję, że Pan Prezydent przed którym nie
ma ta spółka tajemnic, będzie w stanie tak tą spółką i zarządem wspólnie razem zarządzać, że punkt tak
naprawdę dojścia, bo myśmy, kiedy dokonywaliśmy tej przemiany, mówiliśmy bardzo wyraźnie, że
celem nie jest to, żeby zarabiać, żeby ta spółka zarabiała na siebie, ale punktem dojścia jest to, żeby ta
spółka nie przynosiła strat, żeby się bilansowała. Ja wiem, że to nie zrobimy tego dziś, jutro nawet, ale
że w pewnym momencie rzeczywiście dobrze byłoby tak poprowadzić zarządzanie tej spółki, żeby ona
rzeczywiście się bilansowała. Oczywiście możemy się zastanawiać czy pewne rzeczy powinny być w
ogóle płatne, czy niepłatne, ile powinny kosztować. To jest jak gdyby cały czas sprawa dyskusyjna i
odpowiedzialność za to bierze zarząd. To prawda. Natomiast trzeba pamiętać, że zarząd ma jednak
swojego właściciela. Jest Pan Prezydent. Jest Rada Miasta, która także jest, czuje się za to
odpowiedzialna jako władza, która tym szpitalem także zarządza. Więc to nie może być tylko tak, że
zarząd coś robi, z czego później Pan Prezydent musi się tłumaczyć, bo mam nadzieję, że o wszystkich
posunięciach zarządu wie. Z jednej strony powołanie ordynatorów - czy to jest konkurs, czy to jest
kwestia w tym momencie decyzji zarządu. Zarząd bierze odpowiedzialność bez względu na to, czy
byłby konkurs, czy nie byłoby konkursu zarząd bierze odpowiedzialność. Ja to rozumiem. Natomiast
faktem jest, że dobrze, że ci ordynatorzy w końcu są. Drodzy Państwo więc ja tutaj bym z jednej strony
mając świadomość ogromu pracy, która już została wykonana, nie rezygnował z dalszej pracy.
Rzeczywiście, żeby ten punkt dojścia, czyli już bilansowanie się, nie zadłużanie z jednej strony, a z
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drugiej strony także świadomość, by płaca i prace lekarzy były odpowiednie i odpowiednio
wynagradzana ta praca, ciężka praca lekarzy i personelu w ogóle całego medycznego, nie odsyłał i tych
lekarzy tak łatwo od tego stołu negocjacji, nie zrzucał odpowiedzialności na NFZ, czy na cud, który ma,
jak tu ładnie Pan Prezydent powiedział, nastąpić, bo mówię – cudu nie będzie. Mam nadzieję, że będzie
reforma. Reforma także, która w pewien sposób będzie związana i będzie pewnie czerpać pewną naukę
z tego, co udało nam się tu w Płocku zrobić. Udało się. I tylko mam nadzieję, żeby tego wysiłku nie
zmarnować i, żeby jak gdyby zarząd tego szpitala rzeczywiście mądrze kierował tą spółką przy
nadzorze czy Pana Prezydenta, czy także Rady Miasta, a wówczas będziemy mogli się cieszyć. I
jeszcze tylko jedna uwaga, bo Pan radny był bardzo rzeczywiście tutaj... Pan radny Seweryniak,
zaniepokojony tym, czy przychodnie pozostaną rękach w tym momencie szpitala, czy będą własnością
dalej miasta. Ja sądzę, że to także jest decyzja w tym momencie zarządu i właściciela. Decyzja, która
także powinna być podyktowana z jednej strony dobrem mieszkańców tego miasta, a z drugiej strony
także kwestią finansową, czy rzeczywiście utrzymywanie tych przychodni przy konkurencji jest
zasadne, zwłaszcza i to trzeba powiedzieć bardzo mocno Panie radny, że dla pacjentów, dla klientów tej
przychodni nie ma żadnej różnicy i mam nadzieję, że nie będzie, czy ona jest publiczna, czy
niepubliczna. Pacjent i tu i tu nie płaci. Oczywiście są różnice. Ja tutaj mógłbym je wymieniać, ale one
są w zdecydowanej większości na korzyść przychodni publicznych.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta powiedział: „Panie radny to jest oczywiste.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Znaczy oczywiste, ale te obawy jak gdyby są
tutaj obecne, więc ja chciałbym je w jakimś stopniu przynajmniej rozwiać. I dziękuję jeszcze raz.”
W tym miejscu obrad została ponownie sprawdzona obecność wśród radnych. Na sali obecnych
było 23 radnych, 2 było nieobecnych.
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Otóż Panie Prezydencie, ja rozumiem tak pojęcie spółki prawa handlowego, że Państwo, ponieważ
jesteście odpowiedzialni za funkcjonowanie tej spółki, zatrudniacie menadżerów, którzy w Waszym
imieniu wykonują pewne działania na rzecz tej spółki. W związku z tym rodzi mi się takie pytanie Panie
Prezydencie, mówię tu do Pana Prezydenta Kubery - czy jest Pan zadowolony z prac zarządu spółki, bo
Pan może go kontrolować poprzez działania rady nadzorczej? My nie do końca, ponieważ zarząd spółki
zasłania się tajemnicą handlową tak, jak powiedziałam. W związku z czym pytanie jest bardzo
konkretne – czy Pan kontroluje i czy Pan jest zadowolony, bo wierzę, że jeśli odpowiedź otrzymam
od Pana, to Pan pewną odpowiedzialność za to będzie po prostu kiedyś tam ponosił, prawda, więc Pana
decyzja jest decydująca tutaj w tej sytuacji. Drugie – proszę mi powiedzieć, Panie Prezydencie, w takim
razie po co taka spółka ma się starać o udział w konkursach na programy profilaktyczne. Ja rozumiem,
że muszą być konkursy i absolutnie z tym się zgadzam. Nie wyobrażam sobie, żeby to było powierzane
w jakikolwiek sposób inny, niż poprzez konkursy. Ale, jeżeli spółka wystawia zaporowe kwoty z góry
wiadomo, że ona tych konkursów nie wygra. Po co się starać pozyskać pieniądze dla spółki, kiedy
można je po prostu dostać od Rady Miasta, prawda? Więc to jest dla nas niepokojące. Wydaje mi się
tak, jak ja obserwuję działania tej spółki, że bardzo często podejmuje się właśnie takie działania, które
idą po najmniejszej linii oporu, czyli dostać następne pieniądze, ale samemu nie wykonać jakichkolwiek
starań, żeby je pozyskać. Dlatego moje wątpliwości, czy rzeczywiście jest tak, że menadżerowie tego
zakładu Płocki ZOZ to są osoby, które są na właściwym miejscu. Dziękuję.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Pani radna jest konkurs. Płocki ZOZ nie wie, jakie stawki da konkurencja. Z całym
szacunkiem dla Pani, ja nie rozumiem. Jak dała 20 zł, da 10 zł, to też nie ma gwarancji, że wygra ten
konkurs, bo może ktoś da 5 zł. To jest tajne. My otwieramy koperty i dopiero patrzymy, jakie są koszty.
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To nie jest jawne. Także ja sobie nie wyobrażam, jak tutaj wybrnąć z tej sytuacji, jak Pani wytłumaczyć
to. Nie rozumiem, nie wiem. To jest na zasadzie konkursu, a la przetargu. Wygrywa najtańszy. W
zamkniętych, tajnych kopertach jest kwota. I dopiero wiemy po otwarciu. Czy jestem zadowolony z
zarządu spółki, z prac zarządu spółki? - Pani radna, Pan Robert Makówka wykonał kawał dobrej
roboty. To w zasadzie na nim spoczywał ciężar przekształcenia SZPZOZ w Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej. Można powiedzieć, że przy pomocy miasta, oczywiście Rady Miasta, to on tego dokonał. I
powiem tak – jestem bardzo zadowolony z prac Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, z zarządu.
Dziękuję.”
Pan radny Józef Czurko powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni
Radni! Na Komisji Polityki Społecznej zwróciliśmy się z prośbą do władz miasta o rozważenie
możliwości stworzenia pracowni kolonoskopowej w miejskiej spółce opieki zdrowotnej. Była to
sugestia wynikająca z przemyśleń i opinii zebranych na tej komisji lekarzy onkologów. Doszliśmy do
wniosku, że w Płocku nie ma warunków do prawidłowych badań jelita grubego, co dzisiaj staje się
wymogiem czasu. Jest to jedna z istotnych przyczyn nowotworów, które wcześnie wykrywane mają
duże szanse na dobre leczenie. Dostałem odpowiedź na tą interpelację, na ten wniosek komisji. Prezes
Makówka dość sensownie tutaj odpowiada, że będzie potrzebował pewnych jakichś działań
przygotowujących, i tak dalej, i tak dalej, ale że takie możliwości istnieją. Natomiast Wydział Zdrowia
stwierdził, że - zobaczymy, czy Pan Prezes wystąpi do nas o to. My jako Rada Miasta uważamy, że tego
typu pracownia jest miastu potrzebna. Skoro my mamy spółkę, której właścicielem jest miasto, skoro
my uchwałami naszej Rady dofinansowujemy tą spółkę, myślę, że powinniśmy w pewnym sensie jakąś
politykę zdrowotną naszą też móc tą spółką realizować. I tutaj bym nie Prezesowi stawiał zarzuty, tylko
pewnej jakiejś bezwładności ze strony miasta, bo nie wiem czemu Pan Prezydent swoimi urzędnikami
sprawę bagatelizuje, skoro myśmy doszli do wniosku, że potrzebna jest ta kolonoskopia. Czemu teraz
się okazało, że zapada martwa cisza i mamy tylko kolejnymi uchwałami kolejne pieniądze przyznawać,
natomiast na pewną politykę zdrowotną w Płocku wpływu mieć nie będziemy, bo albo jest to tajemnica
handlowa, albo też urząd swoją własną politykę prowadzi nie konsultując tego i nie uwzględniając
naszych postulatów. Dziękuję.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka
Rado! Chciałem powiedzieć, że to co się działo na wczorajszej Komisji Skarbu, to było bardzo smutne.
Nie uzyskaliśmy absolutnie żadnej informacji na temat działalności spółki, gdyż Prezes Makówka
zasłaniał się cały czas tajemnicą handlową. Nie uzyskaliśmy podstawowej informacji, mianowicie o
działalności podstawowej spółki. Działalność podstawowa spółki to jest wiele aspektów działania i
wiele najróżnorodniejszych działalności. Jakie są wyniki na poszczególnych działalnościach niestety
takiej informacji nam nie przedstawiono. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że ja
specjalnie nie mogę zrozumieć, może Pan Prezydent by to wyjaśnił, skoro spółka prawa handlowego
powinna pozyskiwać środki zewnętrzne, nie tylko z budżetu i z NFZ, to dlaczego we wszystkich
przetargach, w których startuje, przegrywa, co znaczy, że po prostu spółka jest niekonkurencyjna. Że
jest niekonkurencyjna, to niewątpliwie jest źle zarządzana. I to, co Pan Prezydent Kubera próbuje
tłumaczyć, to tak, jakby tłumaczył, że niestety ta spółka jest niekonkurencyjna, znaczy jest źle
zarządzana, po czym Pan opowiada, że jest tam najlepszy zarząd, jaki można sobie wymyślić.
Dziękuję.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! A kto Panu, Panie radny, powiedział, że wszystko przegrywa Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej i nie realizuje żadnego programu profilaktycznego? Realizuje, tylko nie wygrywa
wszystkich konkursów, bo ma konkurencję w mieście i są oferty tańsze. Ale, proszę mi wierzyć,
realizuje programy profilaktyczne i zarabia na tym. Dostaje pieniądze z Urzędu Miasta na realizację
programów profilaktycznych. Przykład – profilaktyka stomatologiczna. Jeszcze można by kilka
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wymienić. Także to nie jest tak, że nie jest konkurencyjny, wszystko przegrywa. Na przykład w tych
elementach, które przegrał, był droższy. Tak skalkulowane. Za rok może wygra.”
Pan radny Piotr Nowicki zapytał: „W ilu przetargach startował?”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Nie mam takich informacji,
w ilu w tej chwili startował. Mogę odpowiedzieć Panu na interpelację. Sięgniemy do dokumentów i
przedstawimy ile realizuje, za jakie kwoty realizuje, ile przegrał, kto realizuje. Nie ma problemu. Będzie
to przekazane. Jeżeli chodzi o kolonoskopię – o ile ja dobrze pamiętam Panie radny w tym piśmie nie
było odpowiedzi, że nie zrobimy tego. Była sugestia, że przekażemy informację do Płockiego Zakładu
Opieki Zdrowotnej, gdzie zostanie poddany ten pomysł analizie i po otrzymaniu informacji zwrotnej
podejmiemy decyzję co do funkcjonowania w Płocku kolonoskopii. Także tam nigdzie nie było
napisane, że my tego nie zrobimy. Być może potrzeba jeszcze trochę czasu Prezesowi na dokonanie tej
analizy. Jeżeli będzie to zasadne, wówczas na pewno taka pracownia powstanie.”
Pan radny Józef Czurko powiedział: „To nie jest odpowiedź Pana Prezydenta, tylko odpowiedź
Wydziału Zdrowia i taką odpowiedź dostałem, że na razie nie ma takich planów. A po drugie, jeśli to
będzie zasadne, to proszę o sprecyzowanie – zasadne w sensie potrzeb mieszkańców, czy zasadne w
sensie zysków spółki.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Ja tak króciutko. Pierwsza rzecz, to rzeczywiście
ja tam się cieszę, że Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej nie wygrywa wszystkich przetargów, bo to by
oznaczało, że może stanowić wręcz nieuczciwą w pewnym momencie konkurencję dla innych spółek. I
rzeczywiście tutaj akurat trudno się dziwić, natomiast powinien na pewno startować, powinien starać się
o te przetargi. I tutaj apeluję do Pana Prezydenta zwłaszcza, żeby rzeczywiście może nie tak
bezkrytycznie zarząd i wszystkie posunięcia zarządu akceptować, natomiast poważnie po prostu się
przyglądać. I tak tutaj przykład tej hemodynamiki, czy teraz pracowni endoskopowej, być może także
warto przyjrzeć się aktywności zarządu, czy w ogóle spółki na polu przetargów i po prostu, jeśli ten
zarząd dobrze pracuje, to mobilizować go do jeszcze lepszej pracy. I tylko tyle. Dziękuję.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Jednym zdaniem, proszę
Państwa - jeżeli mówiłem o zasadności, to na pewno trzeba wziąć pod uwagę i aspekt ekonomiczny.
Nie da się tego traktować w oderwaniu. Także, jeżeli dokonana zostanie taka analiza, wówczas na
pewno uzyska Pan informację co do przyszłości pracowni kolonoskopowej w PZOZ.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Kończymy, proszę
Państwa omówienie tego tematu. Stwierdzam, że go przyjęliśmy.”

Ad. pkt 6
Materiał pisemny: „Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o współpracy ze
szkołami wyższymi” stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Uchwałą z 7 grudnia 2004 roku Rada Miasta
postanowiła wspierać działalność państwowych i niepaństwowych szkół wyższych
funkcjonujących na terenie miasta. I tam ujęte były w podpunktach zakresy tego
wsparcia, między innymi:
– wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy lokalowej.
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I tak w 2007 roku Politechnika Warszawska otrzymała dotację celową w wysokości 300.000 zł
z przeznaczeniem na modernizację i unowocześnienie bazy laboratoryjnej i sal wykładowych w
wysokości 172.000 zł, zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego - 128.000 zł. Ponadto
ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskała również
wsparcie w wysokości 5.000 zł na zagospodarowanie terenu przy Domu Studenckim.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała dotację celową w wysokości 163.000 zł. z
przeznaczeniem na: kompleksowe wyposażenie i wykonanie pracowni multimedialnej do nauki
języków obcych w wysokości 70.000 zł, kompleksowe wyposażenie i wykonanie instalacji
multimedialnej w sali wykładowej w budynku PWSZ – 93.000 zł,
– pomoc w sprawie pozyskania dla płockich szkół wyższych wysoko wykwalifikowanej kadry
naukowej
Tutaj zmieniona została uchwała Rady Miasta Płocka w dniu 24 października 2006 roku i
zgodnie z tą zmianą znalazł się zapis o możliwości wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu miasta Płocka na rzecz publicznych wyższych uczelni działających na
terenie Miasta Płocka z przeznaczeniem dla pracowników naukowych i dydaktycznych. Tutaj
nie przypominam sobie, żeby szkoły wyższe skorzystały z tego punktu.
– doskonalenie bazy rekrutacyjnej dla szkół wyższych - powołanie Akademickiego Centrum
Wspierania Talentów w Płocku
Współpracujemy tutaj głównie z Politechniką. Chodzi tutaj o „Deltaklub”, czyli wspieranie
młodzieży szczególnie uzdolnionej.
– wzbogacanie księgozbioru bibliotek z ich archiwami, utrwalających dziedzictwo narodowe na
terenie Mazowsza
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku otrzymała w 2007 roku dotacje celową w
wysokości 55.000 zł. na zakup książek i podręczników do Biblioteki Uczelnianej,
- Książnica prowadzi współpracę głównie z bibliotekami głównie Szkoły Wyższej im. Pawła
Włodkowica, z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku.
– finansowe i merytoryczne wspieranie rozwoju kultury, sportu i turystyki środowisk
akademickich.
Wydział Promocji Urzędu Miasta: udział przedstawiciela Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica
w targach pracy i szkół wyższych w mieście partnerskim Darmstadt. Umożliwiliśmy wyjazd do
Niemiec. Współorganizacja wraz z Wyższą Szkołą im. Pawła Włodkowica II Międzynarodowego
Festiwal Judo Dzieci i Młodzieży. Tutaj mieliśmy gości z Bielc w Mołdawii oraz z Mytiszci w
Rosji. Udział 5 studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w
międzynarodowym Obozie Młodzieżowym w Mytiszci w Rosji także przy współudziale Urzędu
Miasta. Współudział Politechniki Warszawskiej w uroczystości związanej z emisją monety
upamiętniającej Płock w serii „32 Historyczne Miasta w Polsce”. Wsparcie z Wydziału Kultury i
Sportu - dotację dla klubów sportowych działających przy wyższych uczelniach: Klub Uczelniany
AZS – 3.000,00 zł, taniec sportowy przy Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica zespół Impresja –
10.000,00 zł, wsparcie dla Zespołu Tańca Ludowego „Masovia” w Szkole Nauk Technicznych i
Społecznych - Politechnika – tutaj zasponsorowaliśmy, wsparliśmy wyjazd młodzieży do Auxerre
we Francji kwotą 12,5 tys. zł. Wsparliśmy 30-lecie Zespołu Tańca Ludowego „Masovia”
działającego przy Politechnice.
I punkt :
– popularyzacja dorobku nauki poprzez wsparcie finansowe organizowanych sympozjów,
seminariów o charakterze ogólnopolskim
Wydział Edukacji wspierał X Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii Systemów
Bioagrotechnicznych Politechniki Warszawskiej. Tutaj 16.000 zł przeznaczyliśmy. Konferencja
naukowa – IX Krajowe Seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera z Politechniki Warszawskiej. Tutaj
przekazaliśmy 20.000 zł. Oraz ogólnopolska konferencja naukowa nt.: „Konkurencyjność
szkolnictwa wyższego „Sytuacja szkolnictwa XXI wieku, szanse na rozwój i zagrożenia”.
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Organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, którą wsparliśmy kwotą
6.000 zł.
– corocznego organizowany, II raz w tym roku „Dyplom dla Płocka”, gdzie nagrody
Prezydenta otrzymały osoby za najlepsze prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
W tym roku przyznaliśmy: 4 prace z Politechniki Warszawskiej, po 2 prace z Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej i Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz 1 praca z
Seminarium Duchownego zostały nagrodzone. Są to nagrody finansowe w wysokości od 1000
zł do 4000 zł dla najlepszych.
W materiale Państwo macie jeszcze punkt dotyczący stypendiów. W ramach wyrównywania szans
edukacyjnych dla studentów są kwoty, jakie zostały przeznaczone na te stypendia, ilu studentów te
stypendia otrzymało. Także szczegółowy materiał Państwo posiadacie. Jeżeli nasuwają się Państwu
jeszcze jakieś pytania dodatkowe, proszę o zadawanie. Dziękuję.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Ja z miejsca chciałbym zapytać Panie
Przewodniczący, czy może przedstawiciele uczelni, którzy tutaj są, chcieliby zabrać głos i ja bym
apelował o to, żeby przynajmniej w jakimś minimalnym stopniu umożliwić im jak gdyby własną
ocenę i zabranie głosu jak ta współpraca wygląda z perspektywy nie tylko miasta, ale także
uczelni.”
Pan mgr Roman Siemiątkowski Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Płocku powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! Przede wszystkim
chciałbym podziękować za zaproszenie na dzisiejszą Sesję. Jednocześnie chciałbym usprawiedliwić
nieobecność na dzisiejszej Sesji Rady Miasta Płocka Rektora Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Płocku Pana prof. Kozłowskiego. Z uwagi na to, że dużo wcześniej została
zaplanowane na dzisiaj posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Rektor jako
Przewodniczący musi być tam obecny i prosił mnie, żebym go dzisiaj tutaj reprezentował.
Chciałbym Państwu korzystając z tego, że bardzo rzadko, może nawet po raz pierwszy mam
zaszczyt stanąć przed Wysoką Radą, przekazać kilka informacji na temat Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej. Ale zanim to uczynię chciałbym najpierw bardzo serdecznie podziękować
Prezydentowi Miasta Płocka Panu Mirosławowi Milewskiemu, Radzie Miasta Płocka, za pomoc,
jakiej od lat systematycznie udziela naszej uczelni. O tych już konkretnych liczbach mówił Pan
Prezydent Kubera. Nie będę tego powtarzał. Są to środki zawsze dla nas bardzo znaczące.
Jednocześnie chciałbym bardzo gorąco podziękować za dzisiejszą inicjatywę Pana
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka i Prezydenta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
punktu dotyczącego dotacji dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Jak Państwo wiecie,
to Liceum Akademickie jest publicznym, czyli państwowym. Nie pobieramy czesnego. Udało nam
się wykonać nabór. Mamy 44 osoby w dwóch pierwszych klasach. Liceum się rozwija. I
jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie podziękować radnym Klubu Platformy Obywatelskiej i
radnym Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz radnemu Latarskiemu za aktywne, czynne
wspieranie naszych starań w sprawie uzyskania tejże dotacji. Ale cieszę się, że taką dobrą
wiadomość będę mógł dzisiaj zanieść do szkoły. Jeżeli chodzi o naszą uczelnię, to pierwsza
inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku odbyła się
1 października 1999 roku, kiedy to naukę rozpoczęło 294 studentów. W tym roku 1 października
zatem miała miejsce dziewiąta już inauguracja roku akademickiego i w tym bieżącym roku
akademickim naukę u nas rozpoczęło ogółem około 3.300 studentów, z tego 2.600 na studiach
stacjonarnych i około 700 na studiach niestacjonarnych. Na pierwszy rok studiów przyjęliśmy na
studia stacjonarne 1.000 osób, a na studia niestacjonarne około 350 osób. W uczelni naszej
zatrudnionych jest 165 nauczycieli akademickich, z których 5 to profesorowie tzw. belwederscy,
jest 15 doktorów habilitowanych, 38 doktorów i 107 magistrów. Godne podkreślenia jest to, że 7
spośród doktorów to mieszkańcy Płocka zatrudnieni w uczelni na pierwszym etacie, którzy swoje
doktoraty obronili pracując w naszej uczelni. A zatem tworzy się kadra naukowo – dydaktyczna
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nasza płocka. Są to ludzie młodzi i mam nadzieję, że niedługim czasie będziemy mogli
poinformować Państwa o pierwszych wśród nich habilitacjach. W uczelni działa biblioteka
uczelniana, która liczy ponad 30 tys. woluminów. Również działa wydawnictwo uczelniane, które
wydaje rocznie szereg pozycji, w tym zeszyty naukowe, samodzielne pozycje książkowe,
monografie, opracowania, informatory, a również pismo studenckie „Wiadomości Uczelniane”.
Również przy uczelni działa chór uczelniany, myślę, że znany Państwu Vox Juventutis, oraz AZS.
Zrobiliśmy już dużo w zakresie remontów i inwestycji, ale mamy również bardzo bogate plany
inwestycyjne na przyszłość, które chcemy realizować przy udziale środków finansowych
pozyskanych z Unii Europejskiej. Największym wyzwaniem będzie przebudowa i rozbudowa
budynku przy Pl. Dąbrowskiego 2, gdzie mieści się Rektorat Instytutu Matematyki i biblioteka oraz
budynek Instytut Pedagogiki przy Gałczyńskiego 28 w sąsiedztwie III Liceum Ogólnokształcącego.
Uzyskaliśmy już pozwolenia na budowę dla obydwu tych inwestycji. Są one prawomocne.
Chciałbym zapewnić Państwa radnych, Prezydenta, że będziemy starali się tak prowadzić
ewentualną inwestycję przy ul. Gałczyńskiego w przypadku zakwalifikowania naszego wniosku o
środki z Unii Europejskiej, by nie zakłócić toku pracy III Liceum do sierpnia 2009 roku, to jest do
czasu wygaśnięcia umowy użyczenia pomieszczeń stanowiących własność uczelni, a użytkowanych
przez III Liceum. Wartość tego zadania, o którym przed chwilą mówiłem szacowana jest na około
20 mln zł. Również prowadzimy inwestycje w Trzepowie, gdzie mieści się Instytut Nauk
Ekonomicznych, między innymi trwa budowa auli na 350 miejsc. Wartość tego zadania wraz z
wyposażeniem: to około 4.800.000,00 zł i na to zadanie otrzymaliśmy 2.000.000,00 zł z Sejmiku
Województwa Mazowieckiego. I już na zakończenie na temat Domu Studenta przy
ul. Nowowiejskiego 6 – zakończyliśmy drugi etap remontu akademika. Całość realizacji
pierwszego i drugiego etapu kosztowała około 2.700.000,00 zł. Na tą kwotę złożyły się głównie
środki finansowe przekazane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, środki własne
uczelni, ale także 100.000,00 zł z Urzędu Miasta za co Panu Prezydentowi i Wysokiej Radzie
dziękuję. W wyniku przeprowadzonego remontu uzyskaliśmy 77 pokoi 2-osobowych, 21 pokoi 1osobowych, 4 pokoje 1 – osobowe przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wybudowano również windę dla osób niepełnosprawnych oraz 2 apartamenty. Są tam bardzo dobre
warunki socjalne. Są segmenty dwupokojowe. Dla każdego takiego segmentu jest jeden węzeł
sanitarny, prysznic, wc i umywalka. W każdym pokoju jest internet i jest aparat telefoniczny, jest
telefon, do którego się można dodzwonić, z którego można dzwonić pomiędzy pokojami na numery
alarmowe. Proszę Państwa i to w zasadzie byłyby te informacje na ten temat. Jeszcze chciałem się
ustosunkować do tego, co powiedział Pan Prezydent Kubera w sprawie wnioskowania o mieszkania
dla nauczycieli akademickich spoza Płocka. Otóż, Panie Prezydencie, w lutym tego roku Rektor
zwrócił się do Prezydenta z prośbą o zapewnienie, o przekazanie do dyspozycji uczelni 3 mieszkań
o podwyższonych standardzie, które miały być przeznaczone właśnie dla tych nauczycieli ze
stopniami, tytułami naukowymi i na to pismo Rektor otrzymał odpowiedź bardzo uprzejmą od
Pana Prezydenta Zawidzkiego, że niestety miasto w chwili obecnej nie dysponuje mieszkaniami,
które mogłoby przeznaczyć na ten cel. (...) otrzymaliśmy negatywną odpowiedź, że nie ma takiej
możliwości. (...) I to tylko tyle i jeszcze przekazując powyższe informacje bardzo proszę Państwa
Radnych i Pana Prezydenta o życzliwość dla naszej uczelni. Deklaruję jednocześnie pełną
współpracę w realizacji naszych statutowych zadań. Jeżeli są jakieś ewentualne pytania, to bardzo
proszę. Dziękuję.”
Ks. Kanonik Mirosław Kosek Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w
Płocku powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo!
Dziękując za zaproszenie chciałem przede wszystkim podziękować za to, co Urząd
Miasta i Rada Miasta do tej pory czyniły w sensie również finansowym, wsparcia
działalności naszej uczelni. Dotyczyły one przede wszystkim działalności biblioteki i
organizowanego sympozjum, dorocznego sympozjum, które organizujemy na
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przełomie listopada i grudnia. Korzystając z okazji chciałem również podziękować
Panu Prezydentowi za umożliwienie remontu nam głównego budynku Seminarium.
Ta dotacja w wysokości 67.000,00 zł, którą otrzymaliśmy na początku tego roku
kalendarzowego, de facto umożliwiła nam remont tej elewacji zewnętrznej, za co
bardzo serdecznie dziękujemy. Chciałem również zwrócić się z apelem skromnym,
jeśli jest możliwość dalszej pomocy naszej uczelni w tym zakresie właśnie
działalności kulturalnej, działalności naszej otwartej biblioteki i wspierania
sympozjum, które organizujemy, będziemy za tą skromną pomoc bardzo wdzięczni.
Dziękuję bardzo.”
Prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński Prorektor ds Szkoły Nauk Technicznych i
Społecznych w Płocku powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Wysoka Rado! Ja bardzo krótko, ponieważ wypada, ale z głębokiego serca i z
radością podziękować tutaj Wysokiej Radzie i Zarządowi Miasta za nie tylko
tegoroczną, ale wieloletnią, ja już śmiem twierdzić: kilkudziesięcioletnią pomoc, jaką
Politechnika Warszawska w Płocku zyskuje. 40 lat w jakie wpisała się uczelnia w to
miasto myślę, że jest widoczne. Tym nie mniej uczelnia, jaką reprezentuję: uczelnia
techniczna, jest uczelnią specyficzną. To jest uczelnia, która w większości swoich
obszarów dydaktycznych, ale zwłaszcza naukowych i badawczych wymaga
przeciętnie co 5, 6 lat bardzo wyraźnego odbudowania swojej bazy technicznej, bazy
dydaktycznej. Taka jest po prostu specyfika kształcenia na uczelniach technicznych.
I w to odnawianie, wzbogacanie naszego obszaru działań wpisuje się bardzo silnie
miasto, za co po raz kolejny chciałbym ogromnie podziękować. Jednocześnie
chciałbym zwrócić uwagę na jeden szczególny aspekt, a mianowicie szykuje się coś
nowego, a dotyczy to kwestii współpracy trójstronnej
Politechniki, Miasta i
Orlenu, a mianowicie myślę tutaj o jednej z inwestycji, o jednym z zadań, jakie stoi
przed Parkiem Przemysłowo – Technologicznym. Jest to przewidywana budowa,
nazywam to tak: Centrum Innowacji Wiedzy na terenie Politechniki we współpracy i
sądzę, że w najbliższym okresie
2-3 lat powstanie w tym mieście wyjątkowy
ośrodek. Ośrodek, w którym generowana będzie wysokiej klasy tzw. high tech-u
technologia, jak również badania na rzecz przede wszystkim miasta i regionu i firm,
które tutaj pracują. Mam wielką nadzieję, że to zostanie osiągnięte. Tym samym
Politechnika po prostu będzie kontynuować to, co do niej statutowo należy jako
uniwersytetu z prawdziwego zdarzenia i szczęście, że taki uniwersytet, uczelnia,
znajduje się w Płocku. Jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo dziękuję i sądzę, że ta
współpraca będzie równie owocna w następnych latach, jak do tej pory. Dziękuję
serdecznie.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie
Prezydencie! Chciałbym dwa zdania powiedzieć o tym, co tutaj powiedzieliśmy i
ewentualnie może prosić o jakieś krótkie wyjaśnienia i chyba złożyć jeden wniosek.
Ja cieszę się, że tak naprawdę ta współpraca już w tej chwili ze wszystkimi chyba
uczelniami wyższymi w Płocku jest coraz lepsza. Co prawda nie mamy tutaj
przedstawicieli wszystkich uczelni i jeszcze być może Pan Prorektor coś powie.
Natomiast generalnie to musi cieszyć. I Panie Prezydencie ja chciałbym tu apelować,
żeby tak dalej, rzeczywiście, żeby współpraca byłą coraz ściślejsza, coraz lepsza.
Natomiast chciałbym wskazać pewne elementy, gdzie ona może być lepsza, bo to
rzeczywiście nie jest tylko kwestia przekazywania pieniędzy jednej, bądź drugiej
uczelni, większych, bądź mniejszych, co oczywiście jest bardzo ważne, co podkreślali
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tu moi przedmówcy szanowni. Natomiast pewne rzeczy można załatwiać, załatwiać w
cudzysłowie, rzecz jasna, nie tylko za pomocą przekazywania pieniędzy. Cieszę się,
że nastąpiło już tutaj, mam nadzieję, rozwiązanie tego nieszczęsnego pata między,
jaka jest deklaracja ze strony Kanclerza, między Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową a Miastem i to bardzo dobrze. Aczkolwiek rzeczywiście wymagałaby
wyjaśnienia kwestia realizacji tej uchwały w sprawie pozyskiwania dla płockich szkół
wyższych wysoko wykwalifikowanej kadry poprzez te preferencyjne warunki
nabywania mieszkań, działek budowlanych, tym bardziej, że na komisji
usłyszeliśmy, że w ogóle nie było takiego wniosku, a tu okazuje się, że wnioski były,
natomiast były załatwione odwrotnie. Ale na komisji była informacja
od Pani
Dyrektor, że żadnych wniosków w tej kwestii nie było. Zresztą w materiale, Panie
Prezydencie, nie ma o tym słowa, że były jakieś wnioski, że nie mogły być załatwione
pozytywnie. W materiale tego w ogóle nie ma. A było pytanie na komisji i Pani
Dyrektor Ulicka powiedziała, że nie ma, więc albo była niedoinformowana. Gdzieś ta
współpraca właśnie w takich momentach powinna być troszeczkę lepsza, moim
zdaniem i o to apeluję. I drugie mam też pytanie i chyba wniosek także, bo co roku
rzeczywiście, tutaj ksiądz wspomniał, że miasto dofinansowywało seminarium.
Myśmy na komisji o tym dosyć długo rozmawiali, czy mogłoby być tak, że w tym
roku, bo w tym roku Seminarium nie otrzymało pieniędzy na to sympozjum,
naukowe sympozjum, bo tutaj Pan Dyrektor Roland Bury tłumaczył, że niestety, ale
RIO zakwestionowało coś. Co ciekawe my prosiliśmy także na komisji o to, by ta
opinia RIO została nam przedstawiona. Ja tej opinii nie otrzymałem jako radny. Nie
wiem, czy ktoś z Państwa radnych otrzymał tą opinię. Ale myśmy jej w ogóle nie
otrzymali. Tymczasem wiemy doskonale, że opinie RIO często nie są obowiązujące w
100%, tylko są pewną sugestią, więc ja bym tutaj proponował i składałbym wniosek,
nie wiem tylko, to kwestia jak gdyby, w jakiej wysokości, jeśli mogę księdza zapytać,
był wniosek złożony?”
Ks. Kanonik Mirosław Kosek odpowiedział: „15 tys. zł.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „To nie są dla Budżetu Miasta,
wydaje mi się, straszne pieniądze i te pieniądze jeszcze w tym roku, nawet na tej
Sesji, moglibyśmy przekazać, tylko oczywiście teraz kwestia Pani Skarbnik, tak
naprawdę, i ja chciałbym tu akurat z pieniędzy, może paradoksalnie powiem – tych
przedszkolnych, czyli może nie przez Wydział Kultury, ale przez Wydział Oświaty,
skoro jest to seminarium naukowe. Czy poprzez Wydział właśnie Oświaty nie można
byłoby tych pieniędzy wygospodarować z wydziału Oświaty, a z tej nazwijmy to:
nadwyżki, która wpłynie do Wydziału Oświaty z racji umów między gminami? To jest
15 tys. zł. Ja sądzę zresztą, że ta nadwyżka będzie dużo wyższa. To jest moja
propozycja, tak trochę na gorąco, ale nie są to dla Budżetu Miasta specjalne
pieniądze, natomiast wydaje mi się, że warto zaryzykować i taki wniosek
przegłosować, nawet jeśli miałoby się okazać, że RIO będzie miało jakieś wątpliwości,
ale wcale nie musi nam tego zakwestionować. Tylko powtarzam, ja tej opinii nie
widziałem, nie mogę powiedzieć, czy absolutnie wykluczone jest to, czy jeśli może
jest wykluczone z Wydziału Oświaty, to może będzie możliwe ..... znaczy z Wydziału
Kultury, to może będzie z Wydziału Oświaty możliwe, a pieniądze tam są, bo jest
tam przecież nadwyżka z racji tego wpływu z przedszkola, tak mi się wydaje... z
przedszkoli. Dobrze, więc ja tutaj składam taki wniosek. (...)
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Prof. dr hab. Kazimierz Ryć Prodziekan d/s badań naukowych Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie
Prezydencie! Drodzy Państwo! Chciałem powiedzieć, że w Płocku Uniwersytet
Warszawski również uczestniczy w procesie kształcenia młodych i nie tak starą
jesteśmy tutaj uczelnią na tym terenie jak Politechnika Warszawska, ale też już od
1977 roku. Najpierw był to Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, a od 1986 roku Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
W wyniku tej naszej działalności, mówię o Wydziale Zarządzania, prof. Pieliński
pewnie słowo powie o Wydziale Nauk Politycznych, który też ma z Płockiem długą
tradycję choćby przez nazwisko Pana prof. Rajkiewicza, prawda, współpracy,
Wydział Zarządzania wykształcił ponad 2 tys. magistrów. Dokładna liczba: 2057
osób przez ostatnie lata, od 1996 roku, kiedy prowadzimy dwuletnie studia
magisterskie i na studiach podyplomowych podsumowaliśmy liczbę: jest to 900
osób, które ukończyły u nas studia podyplomowe. Proszę Państwa dziś też jest to
dosyć duża jednostka. Na studia magisterskie, czyli drugiego stopnia mamy w sumie
700 studentów. Przyjęliśmy w tym roku 400 na rok I i 300 jest na roku II. I
przyjęliśmy również 40 kandydatów na studia podyplomowe. Dla nas jest to bardzo
istotna sprawa, ponieważ tu już od dłuższego czasu próbowaliśmy rozszerzyć
działalność Uniwersytetu Warszawskiego. Kiedyś była koncepcja powołania również
studiów dziennych. Przyjeżdżaliśmy tu z Panem Rektorem Węgleńskim, kiedy ja
jeszcze byłem Rektorem Wydziału Zarządzania. Nie udało się to jakoś sfinalizować.
Jesteśmy po prostu na zasadach, można tak powiedzieć, całkowicie
samowystarczalności. Choć przyjmujemy ponad 200 w tym roku na przykład
absolwentów studiów szkoły zawodowej, prawda, to jakoś tam nie mogą się chyba,
może się nie orientują w tym, że mogą uzyskać stypendia na studiowanie na II roku
studiów. Chciałbym więc Wysoką Radę prosić o to, żeby chociaż pamiętać i o
naszych studentach, którzy póki co z własnych środków pokrywają koszty
studiowania. Chcę powiedzieć, że nasza działalność tutaj nie sprowadza się tylko do
samego kształcenia. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy tutaj między innymi, tylko
jedno było, międzynarodowe seminarium w przeszłości, teraz zorganizowaliśmy na
temat rozwoju regionu płockiego i chciałbym serdecznie podziękować członkom rady
za aktywny udział w tym seminarium. Rzeczywiście materiały z tego seminarium
wzbogaciły zarówno naszą wiedzę o regionie, którą możemy przekazywać również
naszym studentom, jak też
posłużyły do publikacji w naszych pracach
naukowych. Dziękując za to, że jesteśmy tutaj gościnnie i serdecznie przyjmowani,
chciałem przypominać o naszym istnieniu i również o tym, że nasza uczelnia tak
samo będzie zapewne potrzebowała wsparcia. Mamy plany tutaj trwania na tym
terenie i we współpracy z kolegami, zwłaszcza z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych, będziemy starali się tutaj na tej niwie kształcenia współpracować.
Dziękuję bardzo.”
Pan dr hab. Krzysztof Pieliński z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! Ja powiem krócej. Profesor już wprowadził
Państwa. My, mówię o Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, jesteśmy tu od
2001 roku, od roku akademickiego 2000/2001. Przyszliśmy tu na zaproszenie władz
Płocka, poparte wyrazami sympatii, choć ta sympatia, powiem - do dziś, po dzień
dzisiejszy raczej platoniczna pozostała. Myśmy tu się pojawili właściwie z jednego
powodu, świadomi tego, aby w takim ośrodku dużym, jak Płock, ułatwić studia
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studentom biedniejszym, czyli wyeliminować konieczność dojazdów do Warszawy.
Czyli raczej kierujemy się celem misyjnym, niż komercyjnym i właściwie to czesne,
które proponujemy ma gwarantować samofinansowanie się, a nie zysk. Zysk może
większy uzyskujemy w Warszawie. My razem z Wydziałem Zarządzania odbywamy
zajęcia w Centrum Edukacji Spółka z o.o.. To „o.o.” świadczy, że na zasadach
komercyjnych to niestety wynajmujemy i to jest główny koszt tu ponoszony. Przez te
lata prowadziliśmy studia drugiego stopnia - studia magisterskie. Około 500
absolwentów żeśmy promowali. Mówię: około, bo dziś jeszcze właśnie trwają obrony
prac magisterskich, więc ta liczba może się zmienić. Na różnych specjalnościach i
kierunkach w ostatnim roku żeśmy zrezygnowali z rekrutacji na studia
uzupełniające: a/ - z powodu zmiany ustawy, b/ - z chęci podniesienia poziomu
kształcenia, dlatego też do października 2008 roku otwieramy w Płocku licencjackie
studia nauk politycznych, studia pierwszego stopnia. Potem uzupełnimy je, gdy
wykształcimy po tych trzech latach absolwentów, studiami drugiego stopnia. I
również na prośbę absolwentów dotychczasowych chcemy od października 2008
roku rozpocząć studia podyplomowe. To są nasze plany najbliższe i sądzę, że już to
ugruntowanie nasze przez te kilka lat pozwoli nam przekształciwszy się tak, jak
Państwu powiedziałem, jeszcze bardziej efektywnie tą działalność misyjną, choć
zabarwioną niestety tym komercyjnym kontekstem, o którym mówiłem, prowadzić.
Dziękuję bardzo.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Mam
nadzieję, że ta miłość platoniczna się skończy i będzie skonsumowana.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Ja dziękuję za wystąpienia przedstawicieli szkół wyższych, za te miłe słowa tutaj pod
naszym adresem. Chciałem podziękować Kanclerzowi Siemiątkowskiemu za deklarację, że III LO
może być spokojne, że dopiero po wygaśnięciu umowy zacznie się realizacja inwestycji przez
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. A my deklarujemy, że do tego czasu zrealizujemy to, co jest po
naszej stronie, czyli wejście do III Liceum wraz z nowymi salami dydaktycznymi. I tutaj jeszcze zdanie
na temat mieszkań. Faktycznie powiedziałem: nie skorzystał, ale nie miałem na myśli, że nie było
wniosku. Wniosek był, może źle się wyraziłem. Miastu nie udało się pomóc PWSZ. Wiadomo, że jest
problem z mieszkaniami. Te kolejki są bardzo długie oczekujących i prawdopodobnie taka odpowiedź
Prezydenta Zawidzkiego, że akurat w tym czasie tych mieszkań nie było, miasto nie dysponowało.
Wniosek był. Ja o tym pamiętam. Jeżeli chodzi o rok przyszły, to wiadomo, że jeżeli któraś z wyższych
uczelni chciałaby otrzymać dotację od miasta, to bezwzględnie musi wpłynąć do miasta wniosek. Tutaj
do Uniwersytetu Warszawskiego takie zdanie, że my prosimy się, żeby ktoś wziął od nas pieniądze,
tylko ktoś musi poprosić o te pieniądze, czyli czekamy na wniosek, jakie są potrzeby. I żałuję, że
Uniwersytet Warszawski nie wziął udziału, a z tego, co pamiętam, pismo było wysyłane, w konkursie
„Dyplom dla Płocka”. Tam była szansa naprawdę dla studentów na ciekawe nagrody finansowe. Myślę,
że w przyszłym roku przy III edycji takie wnioski, prace studentów, do nas wpłyną. Jeżeli chodzi o
Seminarium problem polega na tym, proszę Państwa, że mamy negatywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej, która twierdzi, że Seminarium nie jest szkołą publiczną. Zmieniła się chyba ustawa o
finansach publicznych i o szkolnictwie wyższym, gdzie chyba seminaria zniknęły z tego katalogu szkół
publicznych, ale szukamy jakiejś możliwości wsparcia dla Seminarium. Mam nadzieję, że nam się uda.
Być może to jest tylko opinia naszej Regionalnej Izby Obrachunkowej. Trzeba by zobaczyć, jak to w
Polsce się odbywa. Być może inne samorządy mają sposób na wsparcie tych szkół wyższych. Mam
nadzieję, że jakąś formułę znajdziemy i wypracujemy. Także na 2008 rok czekamy na wnioski.
Zagwarantujemy pieniądze w Budżecie 2008 roku. Dziękuję bardzo.”

21
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Nie
ma kolejnych pytań. Stwierdzam, że Rada przyjęła ten temat. (...)”

Ad. pkt 7
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:
1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 214)
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka przedłożyła autopoprawkę do projektu
uchwały zamieszczonego na druku nr 214 (autopoprawka stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu).
2. zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 695/XXXIX/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej zmienionej Uchwałą Rady Miasta Płocka nr
712/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku (druk nr 210)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 210.
3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zabezpieczenia środków na
realizację projektu „Region Płocki – regionem europejskim” w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego (druk nr 211)
Pani Krystyna Kowalewska Sekretarz Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę do projektu
uchwały zamieszczonego na druku nr 211. Autopoprawka dotyczyła zmiany numeracji paragrafu o
treści: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” z § 4 na § 5.
4. wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku
na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 213)
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił autopoprawkę do projektu
uchwały zamieszczonego na druku nr 213:
– § 1 pkt 2 lit a) otrzymuje nowe brzmienie: „w 2007 roku – 5.758,40 zł
– § 1 pkt 2 lit b) otrzymuje nowe brzmienie: „w 2008 roku – 8.637,60 zł
– § 1 pkt 3 lit a) otrzymuje nowe brzmienie: „w 2007 roku – 22.911,60 zł
– § 1 pkt 3 lit b) otrzymuje nowe brzmienie: „w 2008 roku – 34.367,40 zł
– § 1 pkt 7 lit wyrazy „4 telefony komórkowe” zastąpić wyrazami „2 telefony komórkowe”
– zdanie trzecie uzasadnienia otrzymuje nowe brzmienie: „Łączne zaangażowanie środków
finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka, w związku z realizacją ww.
umów, wynosi: 68.265,00 zł – w 2007 roku, 121.553,00 zł – w 2008 roku oraz 4.350,00 zł – w
2009 roku.” Autopoprawka do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 213 stanowi
Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka w nawiązaniu do zgłoszonej
autopoprawki powiedział: „Są to urealnione kwoty już po przetargach.”
5. zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007, zmienionej
Uchwałą Nr 123/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zmiany
Uchwały 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. w sprawie określenia zadań
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 oraz Uchwałą Nr 182/XI/07
Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/VII/07
Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 (druk nr 208)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 208.
6. zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr 964/LVII/06 z 27 czerwca 2006 roku zmienionego Uchwałą Rady Miasta
Płocka Nr 988/LVIII/06 z dnia 26 sierpnia 2006 roku (druk nr 209)
Pan radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Ja do Prezydenta Kubery mam pytanie, czy
my możemy uchwalać tą uchwałę, jeżeli nie powołana została jeszcze Rada Sportu.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Rada Sportu została powołana. Jest zarządzenie Prezydenta powołujące Radę
Sportu. Nie jest to jeszcze personalne, ale wskazujące przedstawicieli dziesięciu klubów
sportowych. To zrobione zostało dyscyplinami, oraz wskazanie, może inaczej, funkcji pełnionych
przez dane osoby, bo to będzie przedstawiciel na przykład Szkolnego Związku Sportowego,
Dyrektor MZOS-u. To nie jest personalne, ale Rada jest powołana. Teraz należy do nas wybranie
personalne i będzie drugie już zarządzenie precyzujące już skład osobowy Rady Sportu. I zwrócimy
się do Pani Przewodniczącej Gapińskiej do Komisji Polityki Społecznej o wytypowanie jednego
przedstawiciela Rady Miasta, który także brałby udział w pracach Rady Sportu.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał: „I już personalnie?”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka odpowiedział: „Tak, już
personalnie.”
7. zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (druk nr 212)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 212.
8. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Granicznej w
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Płocku (druk nr 207)
Pan radny Artur Jaroszewski Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Płocka powiedział:
„Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Właściwie to nie jest pytanie, tylko moja prośba i
sugestia do Pana Prezydenta. Po raz kolejny na dwóch komisjach merytorycznych: Komisji
Inwestycji oraz Komisji Gospodarki Komunalnej w temacie, gdy omawialiśmy ten punkt, nie było
przedstawiciela Urzędu Miasta Płocka, który potrafiłby, mógłby merytorycznie nam odpowiedzieć
na to pytanie. Cieszę się bardzo, że w skrytkach radnych oraz w bezpośrednich rozmowach
uzyskaliśmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania, ale to powinno mieć miejsce na komisji i o to
proszę, apeluję.”
9. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011 (druk nr 203)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 203.
10. wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w
Płocku na kadencję 2008 – 2011 (druk nr 204)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 204.
11. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011 (druk nr 206)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 206.
12. wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w
Płocku na kadencję 2008 – 2011 (druk nr 205)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 205.
13.wyrażenia zgody na jednorazowe odstępstwo od terminu składania wniosku o
dotowanie szkoły publicznej
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Ja chciałbym zapytać. Nie
mamy tego projektu uchwały w formie papierowej. Przynajmniej ja nie otrzymałem.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Bo ja go
dzisiaj wprowadziłem. Chce Pan zrobić przerwę i zrobić komisję, bardzo proszę.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Nie, nie chcę zrobić komisji. (...)
O czym mówię w tej chwili? – Chodzi mi o wysokość dotacji.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „32 tys.
zł, tyle, ile została przedstawiona przez Panią Skarbnik – 32. 102,40 zł. Wyliczone
fundusze na miesiąc listopad i grudzień.”
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Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Właśnie o tym mówię, bo
chciałbym zapytać czy nie można byłoby podobnie, jak w przypadku tego liceum i tej
uchwały, którą składaliśmy 25.10. 2005 roku, kiedy to ta uchwała wchodziła w
życie, pomimo tego, że była przyjęta 25 października, z mocą obowiązującą od 1
września 2005 roku. Czyli tutaj wówczas obejmowała ona okres czterech miesięcy,
natomiast....”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:
„Ponieważ otrzymałem analizę prawną, że można tylko wyliczyć na dwa miesiące i
dlatego tak jest przygotowana.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Czyli tamta uchwała sprzed
dwóch lat ....”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Może
była inna interpretacja prawna. Ja otrzymałem taką i taką uchwałę przygotowałem i
taką Państwu zaproponowałem.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Pani Skarbnik.”
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka powiedziała: „ Ja tylko
bym miała do państwa prośbę, bo w autopoprawce nie ma tej kwoty 32.102 zł, jeżeli
Państwo przyjmiecie uchwałę tą, to należałoby jeszcze wprowadzić autopoprawkę do
autopoprawki do tej pierwszej uchwały.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Dobrze, jeśli jest wykładania
prawna.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Taką
otrzymałem.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Też miałbym prośbę, jeśli już
nie w tej chwili, rzecz jasna, to projekt tej uchwały razem z tą wykładnią prawną
chciałbym poprosić do skrzynki, dobrze?”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka ogłosił przerwę w
obradach od godz. 11.55 do godz. 12.30, podczas której miała ukonstytuować się
Komisja Skrutacyjna.
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 12.45.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
W tym miejscu obrad została sprawdzona obecność radnych na sali obrad. Obecnych było 21
radnych, 4 nieobecnych.
Głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem
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1/ Wniosek zgłoszony przez Pana radnego Andrzeja Nowakowskiego dot. przekazania 15 tys. zł na
dofinansowanie sympozjum naukowego organizowanego przez Wyższe Seminarium Duchowne w
Płocku ze wskazaniem na źródło finansowania Dział 801 rozdział 80104.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:
„Chciałbym Panie mecenasie ocenę prawną. Mamy na to pieniążki przygotowane?
Jak to jest? Czy też ocena jest na tyle negatywna, że nie możemy. Dostaliśmy pismo
od Pana Burego, gdzie stwierdzał, że....”
Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Panie Przewodniczący!
Panie Prezydencie! Tu chodzi o nie te pieniążki, tylko po prostu czy można
dofinansować. W świetle tego, co słyszałem uważam, że ten wniosek jest złożony
przedwcześnie i przyjęcie przez
Państwa tego wniosku może narazić Pana
Prezydenta na działanie niezgodne z prawem. Także ja bym proponował jednak
odrzucenie na tą chwilę tego wniosku do wyjaśnienia wątpliwości tej, co Pani
Skarbnik zgłaszała tutaj, bo ja w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy
rzeczywiście można szkoły niepubliczne finansować, czy nie. Jest to problem, który
przez pion Pani Skarbnik jest rozstrzygany. Także uważam, że ten wniosek na tą
chwilę jest przedwcześnie zgłaszany.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Mamy taką opinię, że Regionalna Izba
Obrachunkowa twierdzi, że dotacja dla szkół szkół niepublicznych jest niemożliwa.
Mogę się zobowiązać, że przepatrzymy, jak to się odbywa w innych samorządach.
Zobaczymy, może jest jakaś formuła prawna, która pozwoli nam. Na chwilę obecna
decyzja RIO jest negatywna. Nie możemy przekazywać niepublicznym szkołom
wyższym dotacji.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „To znaczy ja tutaj nie mówiłem
o sposobie. Ja wskazywałem tylko, jak gdyby, intencyjnie zasadę, źródło
finansowania co do którego wiem, że są tam środki i właściwie zakładam, że tutaj
samorząd, Pan Prezydent znajdzie najwłaściwsze. Jeżeli chodzi o decyzję RIO, którą
tu Pan mecenas się podpiera, nie pokaże mi jej Pan mecenas, bo nie ma takiej opinii.
Są tylko słowne ustalenia. Jeśli będzie decyzja pisemna Regionalnej Izby
Obrachunkowej w tej kwestii, czy w każdej innej, to zakładam, że wówczas także
wszyscy radni ją przyjmą. Natomiast takiej decyzji, powtarzam, pisemnej nie ma.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „To prawda,
że takiej pisemnej decyzji nie ma, ale w tym tygodniu RIO ma nam taką opinię
przesłać. Dlatego wydaje mi się, że ten wniosek może być trochę przedwczesny.
Jeżeli się okaże, że niemożliwy jest do realizacji, to nie zrealizujemy tutaj wniosku
Pana radnego.”
Pani radna Bożena Musiał powiedziała: „A ja mam takie pytanie. Przecież
miasto może być współorganizatorem konferencji, seminarium, sympozjum i w ten
sposób przecież można by było podpisać porozumienie i przekazać jako
współorganizator konferencji środki.”
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Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał: „Czy taka
możliwość istnieje?”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Jest to
jedna z możliwości brana przez nas pod uwagę. Sprawdzamy to. Wydaje nam się, że
była taka możliwość, ale mówię – to trzeba jeszcze dokładnie sprawdzić. To znaczy
naszą wolą jest przekazać te pieniądze. To nie jest tak, że my nie chcemy ich dać. My
je chcemy dać, tylko szukamy takiej formuły, żeby Regionalna Izba Obrachunkowa
nie zakwestionowała nam tego działania. ”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy ja
mogę zaproponować takie rozwiązanie, że załóżmy, że wierzymy, że tak będzie i ten
wniosek wtedy staje się bezpodstawny i Pan radny wycofuje go? Czy zakładamy tą
konwencję, co powiedziała Pani Bożena Musiał?”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Tak,
wydaje mi się, że można, ale musimy jeszcze dokładnie przepisy sprawdzić. Jeżeli
będziemy współorganizatorami, jeżeli Seminarium wyrazi zgodę na to, żeby miasto
było współorganizatorem, wydaje mi się, że taka możliwość będzie.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący
„Rozumiem, że wniosek możemy wycofać.”

Rady

Miasta

Płocka

powiedział:

Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Nie, ja sądzę, że możemy go
głosować, natomiast on będzie jak gdyby skonsumowany w sposób, który Pan
Prezydent zaproponował i tyle. Dziękuję.”
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka powiedziała: „Panie
Przewodniczący! Szanowna Rado! Źródło, które podał Pan radny nie może być z tej
pozycji z uwagi na to, że w tej uchwale budżetowej, którą my mamy, bo Pan podał
źródło uchwały, są to pieniądze zewnętrzne, to są dotacje na utrzymanie dzieci w
przedszkolach przez gminy i po prostu ja nie mogę tych pieniążków przeznaczyć na
inny cel.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czyli
mamy podstawowy powód, że nie możemy tego głosować. Tak?”
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka powiedziała: „Tak.”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący! Nikt nie chce
dzielić sali teraz na tych, którzy chcą pomóc, bądź nie chcą, bo podejrzewam, że nie
ma nikogo, kto na tej sali siedzi, który nie chce poprzeć wniosku Pana radnego.
Tylko Panie Andrzeju, to nie jest tak, że chcielibyśmy zagwarantować środki, ale co z
tego, jeśli przyjmiemy tą uchwałę i RIO nam odrzuci. To byłoby naprawdę
ośmieszanie się tak naprawdę w oczach tych ludzi, którzy tutaj siedzieli, przyszli do
nas, ich zaprosiliśmy. Przemyślmy tą sprawę. Pan Wiceprezydent
Kubera
powiedział, że jest w zasadzie akceptacja. Usłyszeliśmy w jego słowach akceptację,
że jak najbardziej chce pomóc w tym kierunku, są działania podejmowane. W
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związku z tym odłóżmy tą sprawę. Poczekamy aż zostanie to wyjaśnione z RIO i
wrócimy do tej sprawy na przyszłej Sesji.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Ja cieszę się, że nie mamy tu
wątpliwości. Jedynie jest kwestia tak naprawdę sposobu, w jaki możemy tą kwestię
załatwić. Ja bym nie chciał właśnie wracać do niej na przyszłej Sesji, ponieważ
będzie za późno, bo to sympozjum, jeśli dobrze kojarzę jest w listopadzie, albo na
przełomie października i listopada.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Mogę
przerwać? Ja mam taką propozycję. Wiem, że za niedługo będziemy mieć zapewne
Sesję nadzwyczajną w okolicach przyszłego tygodnia prawdopodobnie. Proponuję,
żebyśmy odłożyli tą sprawę do tego momentu. Nie będzie wtedy ani za późno, ani za
wcześnie. Problem rozwiążemy.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Dobrze. Tym bardziej tylko o
jedną rzecz proszę Pani Skarbnik, bo ja specjalnie poszedłem do Wydziału Skarbu,
specjalnie tam konsultowałem i rozmawiałem z Panią Dyrektor, która wskazała, że
można taki zapis wprowadzić do mojego wniosku. Pani Skarbnik mówi, że nie
można. Ja z całym szacunkiem, jak gdyby przyjmuję tutaj oba wyjaśnienia
i
mam świadomość, że możemy się różnić w tych pomysłach. Ja powtarzam – dla
mnie źródło nie jest aż tak bardzo istotne, bo tak naprawdę mi chodziło bardziej nie
o te pieniądze, które są naznaczone i one trafiają z gmin, tylko o te pieniądze, które
gmina dzięki temu, bo już są zagwarantowane, zaoszczędza. Więc tutaj nie będziemy
się przerzucać tym skąd są te pieniądze, bo to nie są te pieniądze, które płacą gminy.
Są to te pieniądze Pani Skarbnik, które nasza gmina z tego tytułu, że gminy
wpłacają do naszego budżetu, możemy wydatkować na inny cel, także na
szkolnictwo. I tak ja to rozumiem. Natomiast mówię, w tym momencie nie będę się
sprzeczał co do istoty. Mówię – starałem się to załatwić w sposób jak najbardziej
sensowny. Wystarczy mi zapewnienie tak Pana Przewodniczącego, jak i Pana
Prezydenta, że te pieniądze w sposób możliwy oczywiście do przekazania trafią na
dofinansowanie i to mi wystarczy. W takim wypadku wycofuję wniosek. Natomiast
mam nadzieję, że ta obietnica zostanie dotrzymana. Dziękuję.”
Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 214)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 214 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za- 18
przeciw - 1
wstrzymujące- 4
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 199/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23
października 2007 roku w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na
2007 rok stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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2. zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 695/XXXIX/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej zmienionej Uchwałą Rady Miasta Płocka nr
712/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku (druk nr 210)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 210.
Wynik głosowania:
za- 20
przeciw - 1
wstrzymujące- 2
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 200/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23
października 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta
Płocka nr 695/XXXIX/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej zmienionej Uchwałą Rady Miasta
Płocka nr 712/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku stanowi Załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu.
3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zabezpieczenia środków na
realizację projektu „Region Płocki – regionem europejskim” w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego (druk nr 211)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 211 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw - 0
wstrzymujące- 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 201/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23
października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia dotyczącego zabezpieczenia środków na realizację
projektu „Region Płocki – regionem europejskim” w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego stanowi Załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.
4. wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku
na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 213)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 213 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za- 23
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przeciw - 0
wstrzymujące- 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 202/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23
października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów
przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na okres
przekraczający rok budżetowy stanowi Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

5. zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007, zmienionej
Uchwałą Nr 123/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zmiany
Uchwały 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. w sprawie określenia zadań
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 oraz Uchwałą Nr 182/XI/07
Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/VII/07
Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 (druk nr 208)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 208.
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw - 0
wstrzymujące- 1
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 203/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23
października 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/VII/07 Rady
Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr 123/IX/07
Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zmiany Uchwały
80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 oraz Uchwałą Nr 182/XI/07
Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w
sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
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przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 stanowi Załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu.
6. zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr 964/LVII/06 z 27 czerwca 2006 roku zmienionego Uchwałą Rady Miasta
Płocka Nr 988/LVIII/06 z dnia 26 sierpnia 2006 roku (druk nr 209)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 209.
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw - 0
wstrzymujące- 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 204/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23
października 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania
stypendiów sportowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
964/LVII/06 z 27 czerwca 2006 roku zmienionego Uchwałą Rady
Miasta Płocka Nr 988/LVIII/06 z dnia 26 sierpnia 2006 roku stanowi
Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
7. zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (druk nr 212)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 212.
Wynik głosowania:
za- 18
przeciw - 0
wstrzymujące- 5
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 205/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23
października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z
dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka stanowi
Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
8. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Granicznej w
Płocku (druk nr 207)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 207.
Wynik głosowania:
za- 18
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przeciw - 0
wstrzymujące- 6
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 206/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23
października 2007 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu
stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Granicznej w
Płocku stanowi Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
W tym Pani radna Magdalena Lewandowska Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zabrała
głos i powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Państwo Radni! Szanowni Państwo!
Komisja Skrutacyjna w składzie: radny Krzysztof Buczkowski, radny Andrzej Burnat, radny Lech
Latarski, radna Magdalena Lewandowska w dniu 23 października 2007 roku na XIV Sesji Rady Miasta
ukonstytuowała się. Przewodniczącym Komisji została radna Magdalena Lewandowska, członkowie:
radny Krzysztof Buczkowski, radny Andrzej Burnat, radny Lech Latarski. Zasady głosowania określone
są na każdej karcie do głosowania. Stawiamy znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska
kandydatów.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział, iż pierwszy projekt
uchwały, jaki będą głosować radni dotyczy wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na
kadencję 2008 – 2011 (druk nr 203).
Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad i udała się do pokoju Biura Obsługi Rady Miasta po urnę i
karty do głosowania. Następnie powróciła na salę obrad.
Pani radna Magdalena Lewandowska Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała,
iż pierwsze głosowanie będzie dotyczyło wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję
2008-2011. Powiedziała, iż wybieranych będzie 4 ławników i w związku z tym należy postawić znaki X
po lewej stronie przy maksymalnie czterech nazwiskach kandydatów na ławników. Komisja
Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i radni oddawali głosy w sposób tajny, następnie złożyli do
urny karty do głosowania na ławników do Sądu Rejonowego.
W następnej kolejności zostały karty do głosowania na ławników do Sądu Rejonowego
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2008 – 2011 (dot. projektu uchwały
zamieszczonego na druku nr 204). Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i radni oddawali
głosy w sposób tajny, następnie złożyli do urny karty do głosowania na ławników do Sądu Rejonowego
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2008 – 2011.
Kolejno odbyło się głosowanie w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na
kadencję 2008 – 2011 (dotyczy projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 206). Komisja
Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i radni oddawali głosy w sposób tajny, następnie złożyli do
urny karty do głosowania na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011.
Następnie zostało przeprowadzone głosowanie w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2008 – 2011 (dotyczy
projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 205). Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i
radni oddawali głosy w sposób tajny, następnie złożyli do urny karty do głosowania na ławników do
Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku w Płocku na kadencję 2008 –
2011.
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Pani radna Magdalena Lewandowska Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zniszczyła
publicznie karty do głosowania, które zostały (po jednej karcie z nazwiskami kandydatów do
poszczególnych sądów).
Następnie Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „ Proszę
Państwa moja propozycja jest taka, żeby komisja udała się do pracy, zaczęli pracować. (...) Państwo
będziecie pracować, my będziemy dalej procedować, czyli zostanie nam przegłosowanie projektu
uchwały dotyczącego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i później realizacja następnych
punktów, a więc: sprawozdanie Prezydenta, Przewodniczącego, interpelacje i będziemy czekać na
ogłoszenie wyników. Może tak być, odpowiada ta propozycja? Odpowiada Państwu? Tak. Czekamy
w takim razie na złożenie głosów. Komisja udaje się do Biura Rady i będzie pracować, a my
będziemy dalej procedować nad porządkiem dzisiejszej Sesji.” Następnie powiedział: „W takim
razie, dobrze, uwaga, przegłosujemy projekt uchwały i Państwo pójdziecie. (...).”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „ (...)
Projekt uchwały pomieszczony na druku, mówiący o ... w sprawie wyrażenia zgody
na jednorazowe odstępstwo od terminu składania wniosku o dotowanie szkoły
publicznej. Jak Państwo wiecie, nie ma tutaj źródła finansowania. Ja chciałbym,
żebyście się Państwo zgodzili na dopisanie źródła finansowania, więc składam taką
jakby autopoprawkę. Ten mój wniosek chciałbym, żebyście Państwo umieścili w
uzasadnieniu, a źródło finansowania będzie następujące - źródło finansowania:
zmniejszyć wydatki w dziale 803 Szkolnictwo Wyższe, rozdział 80306 – działalność
dydaktyczna, o kwotę 32.102, 40, wprowadzić w dziale 801 - oświata i wychowanie
na rozdział 80120 pod tytułem: licea ogólnokształcące. I wtedy będziemy mieli
pieniążki na to, żeby problem wreszcie zakończyć. To jest w formie mojego wniosku,
Państwo się zgodzicie, aby go przyjąć. Kto jest za przyjęciem takiego wniosku i takich
zmian dokonanych w tym projekcie uchwały? (Pan Paweł Kolczyński Sekretarz Sesji
poinformował, iż radni głosowali jednomyślnie za wnioskiem). Dziękuję bardzo i w
takim razie będziemy teraz już głosować cały projekt uchwały. Głosujemy w tej
chwili przy udziale systemu. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na jednorazowe odstępstwo od terminu składania
wniosków o dotowanie szkoły publicznej. (...)”
Wynik głosowania:
za- 21
przeciw - 0
wstrzymujące- 1
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 207/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23
października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na jednorazowe
odstępstwo od terminu składania wniosku o dotowanie szkoły
publicznej stanowi Załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy między
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Sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 26.09.2007 r. do 22.10.2007r.
Poinformował:
– oddano do użytku Most Solidarności i drogi dojazdowe do tego mostu w dniu 13.10.2007 r.,
– Prezydent Miasta uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego,
– Prezydent Miasta uczestniczył w uroczystym spotkaniu związanym z zakończeniem budowy mostu
Solidarności i dróg dojazdowych,
– odbywały się inauguracje roków akademickich na płockich wyższych uczelniach (Prezydent Miasta
M.Milewski uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium
Duchownym; Pan D.Zawidzki Zastępca Prezydenta uczestniczył w inauguracji roku akademickiego
w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica; Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta
uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych
Politechniki Warszawskiej w Płocku),
– odbyły się uroczystości związane z Dniem Budowlanych (uczestniczyli: M.Milewski Prezydent
Miasta Płocka, T.Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta i D.Zawidzki Zastępca Prezydenta
Miasta),
– odbyła się na konferencji prasowej promocja Gali Sportów Walki,
– odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji,
– odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi, z przedstawicielami załogi Zakładów Mięsnych,
– odbyło się II Forum Organizacji Pozarządowych (udział brali: M.Milewski Prezydent Miasta Płocka
i P.Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka), ,
– rozpoczęły się wstępne konsultacje z klubami radnych Rady Miasta Płocka w sprawie Budżetu
Miasta Płocka na przyszły rok,
– Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka uczestniczył w spotkaniu z komisją
certyfikującą prowadzącą audyt w związku z certyfikacją w ramach programu „Gmina przyjazna
inwestorowi” (Pan Prezydent M.Milewski poinformował: „Dziś już wiemy, że taki certyfikat
otrzymaliśmy z najwyższym 5-punktowym poziomem rankingowym.”); brał udział w spotkaniu z
jednym z najlepszych w Polsce fachowców od metod optymalizacji rozwoju sieci transportowej
miast, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, na temat takiego opracowania dla miasta, w
związku z opracowywanym studium uwarunkowań rozwoju naszego miasta; reprezentował miasto
w uroczystości związanej z wręczeniem nagród dla najlepiej inwestujących samorządów w Polsce
(Płock otrzymał to wyróżnienie po raz trzeci); uczestniczył w roboczym spotkaniu z kupcami i
przedstawicielami spółki Targpol; uczestniczył w spotkaniu roboczym z Biskupem Płockim Piotrem
Liberą na temat dalszej współpracy miasta i Kurii Diecezjalnej; brał udział w nadzwyczajnym
walnym zebraniu delegatów NSZZ Solidarność,
– Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: uczestniczył w debacie ekologicznej
dotyczącej racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi w regionie płockim; odbyły się
uroczystości związane z 50-leciem istnienia Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej i 75-leciem płockiego
lotniska; uczestniczył w imprezie plenerowej w ramach Mazowieckich Dni Integracyjnych;
uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa; brał udział w festynie mieszkańców
Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego; uczestniczył w odjeździe pierwszego pociągu
Płock – Kutno po wznowieniu tej linii,
– Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: uczestniczył w pracy komisji opiniującej
wnioski o nagrodę Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej; uczestniczył w otwarciu nowo
wybudowanej części sportowej, dydaktycznej, w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
Nr 2 w Płocku; uczestniczył w regatach wioślarskich – Memoriale Juliusza Kawieckiego na
Zalewie Sobótka; uczestniczył w spotkaniach ze związkami zawodowymi nauczycieli w sprawie
regulaminu wynagradzania; uczestniczył w nowej inicjatywie sportowej – powołaniu Rady Sportu
przy Prezydencie Miasta Płocka; brał udział w uroczystości wręczenia najlepszym uczniom szkół
ponadgimnazjalnych stypendiów Prezesa Rady Ministrów; brał udział w posiedzeniu Rady
Społecznej PZOZ; uczestniczył w Biegu Tumskim jako przedstawiciel miasta; uczestniczył w
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wernisażu w Płockiej Galerii Sztuki – I Ogólnopolskim Biennale Miniatury Cyfrowej,
radni złożyli 30 interpelacji (15 na ostatniej sesji, 15 pomiędzy sesjami). Udzielono dotychczas
odpowiedzi na 27 interpelacje. Od początku kadencji radni złożyli 455 interpelacji,
informacja na temat inwestycji drogi dojazdowe do drugiej przeprawy mostowej oraz
przygotowania do budowy obwodnic radni otrzymali na piśmie.

Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział także: (...) Jedna z kandydatek do
Parlamentu Rzeczypospolitej, która uzyskała zresztą największą liczbę głosów w naszym okręgu
wyborczym, złożyła deklarację o budowie z Płocka do Warszawy bardzo potrzebnej mieszkańcom nie
tylko Płocka, ale wszystkich miast i gmin na tej drodze, na tej trasie, drogi dwupasmowej w jednym
kierunku. Ja co miesiąc przy okazji realizacji naszych obwodnic będę przypominał i pytał o stan
zaawansowania tej drogi nie omieszkując co miesiąc na piśmie zapytać Panią Poseł, która jak sądzę,
będzie odgrywać bardzo ważną rolę w nowym Rządzie Rzeczpospolitej. I to nie ze złośliwości, ale ta
droga jest rzeczywiście bardzo, bardzo potrzebna, więc może Pani Poseł swoim wdziękiem i siłą
argumentacji wywalczy dla Płocka tą drogę.”
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka złożył informację z analizy oświadczeń
majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia. Powiedział: „Oświadczenia te wraz z kopią
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni, zobowiązane
były złożyć w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia 30 kwietnia 2007 r. następujące osoby:
Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych
miasta, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi
oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Płocka. Zobowiązanych
do złożenia tych oświadczeń do 30 kwietnia było 156 osób. Ponadto analizie poddano: 38
oświadczeń złożonych w 2006 roku, w tym złożone jako pierwsze - w terminie 30
dni od dnia powołania, zatrudnienia lub otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji oraz w
dniu odwołania ze stanowiska i 19 oświadczeń złożonych w 2007 roku, w tym złożone jako
pierwsze - w terminie 30 dni od dnia powołania, bądź w dniu odwołania ze stanowiska. Zgodnie z
art. 24 ustawy o samorządzie gminnym, została dokonana analiza i porównanie treści
analizowanych oświadczeń majątkowych oraz załączonych kopii zeznań o wysokości osiągniętego
dochodu w roku podatkowym z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z
dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym . W
wyniku analizy nie stwierdzono podstawy do wystąpienia do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej
o kontrolę oświadczeń majątkowych. W 213 poddanych analizie oświadczeniach majątkowych
zostały stwierdzone następujące nieprawidłowości, i tu wymienię kilka podstawowych drobnych
nieprawidłowości, które były popełnione. Największą było: brak określenia przynależności
poszczególnych składników majątkowych dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową. Kolejne to: brak treści poszczególnych punktów
oświadczenia majątkowego, rozbieżności dochodów w załączonych zeznaniach o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2006, określenia zdarzenia, w związku z którym
zaciągnięto zobowiązanie oraz stanu zadłużenia aktualnego, brak daty, nazwiska rodowego, funkcji,
miejsca zatrudnienia i brak informacji dotyczących nieruchomości, mieszkań jako składników
majątkowych i pozostałe drobne nieprawidłowości. Spośród grup osób składających oświadczenia
pracownicy Urzędu Miasta Płocka popełnili te drobne 22 błędy, kierownicy placówek oświatowych
i żłobków – 87, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych również 22 błędy i członkowie
zarządów spółek gminnych – 15 błędów. W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w
analizowanych oświadczeniach majątkowych zostały podjęte następujące działania: osoby, u
których stwierdzono nieprawidłowości zostały zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia
dotyczącego niezamieszczenia wymaganych informacji w oświadczeniach majątkowych. Wszystkie
osoby w wyznaczonym terminie złożyły takie informacje wyjaśniające. Ponadto informuję, że
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złożone oświadczenia majątkowe oraz oświadczenia wyjaśniające stanowiące integralną część
oświadczeń majątkowych zostały przekazane do analizy do właściwych Urzędów Skarbowych. I po
drugie - informacje jawne zawarte w oświadczeniach majątkowych oraz w oświadczeniach
wyjaśniających zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.
Ponadto informuję, iż do chwili sporządzenia niniejszej informacji w ostatnim czasie zostały
złożone 22 oświadczenia i z uwagi na okres powstania zobowiązania do ich złożenia, aktualnie
poddawane są one analizie, a wyniki tej analizy zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu w
roku 2008 r. Urzędy skarbowe, do których zgłosiliśmy informacje to Urzędy Skarbowe: w Płocku
201 oświadczeń, w Sierpcu – 1 i w Urzędzie Skarbowym w w Gostyninie – 2. Z Urzędu
Skarbowego w Gostyninie otrzymaliśmy informację, iż nieprawidłowości również ten urząd nie
stwierdził. Z Urzędu Skarbowego w Płocku w kilku przypadkach bardzo drobne nieprawidłowości,
które nie mają wpływu na zasadniczą treść oświadczeń majątkowych. Na zakończenie chciałem
podkreślić, iż jest to z dotychczasowych podsumowań, najlepszy wynik złożenia oświadczeń
majątkowych przez pracowników do tego upoważnionych. Tak dobrych wyników jeszcze nie było.
Nie musieliśmy żadnych spraw kierować z podejrzeniem zatajenia czegoś umyślnie, czy
popełnienia jakiegoś przestępstwa. Także tu chciałbym podziękować za solidności, za
odpowiedzialność w składaniu tychże oświadczeń majątkowych. Jest coraz lepiej i tak dalej
trzymać. Bardzo dziękuję.” (informacja stanowi Załącznik nr 18 do niniejszego protokołu)

Ad. pkt 9
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka złożył sprawozdanie z pracy
między Sesjami Rady Miasta Płocka. Poinformował:
– Przewodniczący Rady Miasta Płocka Tomasz Korga brał udział:
– w uroczystościach związanych z otwarciem nowo wybudowanej części sportowej w
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2,
– w uroczystości przekazania dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego dwóch
ambulansów oraz wręczenia dla tej stacji certyfikatu ISO 9000,
– w koncercie z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki,
– w uroczystościach związanych z otwarciem Mostu Solidarności,
– w II Forum Organizacji Pozarządowych,
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż informacja na
temat oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Płocka została przekazana radnym w formie
pisemnej (informacja stanowi Załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).
Następnie przedstawił sprawozdanie z pracy między Sesjami Zastępców Przewodniczącego Rady
Miasta Płocka i poinformował:
– Pan Artur Jaroszewski Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Płocka brał udział:
- w otwarciu Mostu Solidarności,
- w spotkaniu przedsesyjnym i posiedzeniach komisji Rady Miasta Płocka,
– Pan Stanisław Kwiatkowski Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Płocka brał udział:
- w posiedzeniu zespołu d/s ławników,
- w inauguracji roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej filia w Płocku,
- w festiwalu chórów młodzieżowych Grupy Wyszehradzkiej,
- w inauguracji roku akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
- w posiedzeniu płockiej Loży BCC,
- w obchodach Dnia Edukacji Narodowej.

Ad. pkt 10
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Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Moja interpelacja, którą złożyłam już pomiędzy Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 2 października
i otrzymałam na nią odpowiedź, ale jeszcze chciałabym tutaj ze szczególną prośbą zwrócić się do
Pana Prezydenta Kubery -otóż ja osobiście i myślę, że wielu radnych z Platformy Obywatelskiej
docenia to, co Urząd Miasta Płocka robi w zakresie placówek oświatowych. Sama byłam na
uroczystości rozdania nagród dla nauczycieli, którzy najlepiej pracują na terenie miasta Płocka i
powiem szczerze, że jestem pozytywnie tutaj... jestem właściwie zadowolona z tego, że aż tak wielu
nauczycieli otrzymało te nagrody, co jest na pewno pozytywnym znakiem jeśli chodzi o porównanie
z ilością nagród, jakie otrzymali nauczyciele, których wnioski były składane do Kuratorium
Oświaty i Wychowania, więc tutaj to na pewno chciałabym podziękować tutaj wszystkim Państwu.
Tak samo zawsze bardzo dobrze przygotowana na posiedzenia Komisji Polityki Społecznej jest
Pani Dyrektor Adasiewicz, która zawsze jest zorientowana w tym, co się dzieje. Ale tutaj mam takie
drobniutkie pytanie, ponieważ otrzymaliśmy informację, że przy III Liceum w Płocku mają powstać
dwie klasy gimnazjalne, docelowo sześć klas gimnazjalnych. Jest duży niepokój, jeśli chodzi o
środowisko gimnazjów na terenie miasta Płocka, związane właśnie z powoływaniem klas
gimnazjalnych przy liceach. Powiem, dlaczego tak jest. Otóż, proszę Państwa, reforma oświatowa,
jednym z jej zadań było to, żeby nie było zespołów szkół. Szczególnie jako takie zespoły szkół,
które są niewłaściwe, było właśnie wskazane połączenie gimnazjum i liceum. I właśnie to reforma
miała nam zapewnić, że takich połączeń nie będzie. Natomiast ja rozumiem, że to co dostałam w
odpowiedzi na moją interpelację i tutaj zacytuję taki fragment, który mnie troszeczkę zbulwersował
i myślę, że również wielu nauczycieli. I myślę, że to nie jest odpowiedź Pana Prezydenta, tylko to
jest cytat z tego, jakie uzasadnienie złożyło III Liceum, żeby powołać takie klasy gimnazjalne. Ale
ono na pewno jest bulwersujące dla nauczycieli pracujących w gimnazjum tak, jak ja. Ja
przeczytam ten fragment: Zamiarem jest stworzenie placówki (gimnazjum + liceum) z sześcioletnim
cyklem kształcenia, rozwijającej zainteresowania, planującej swój rozwój intelektualny i
emocjonalny uczniów, rzetelnie przygotowującej do startu i odnoszenia sukcesów w olimpiadach
przedmiotowych a w efekcie do przemyślanego wyboru studiów wyższych. Rodzicom uczniów
zależy także na bezpieczeństwie dzieci, poziomie kształcenia i komforcie nauki w klasach mniej
licznych – takie oczekiwania społeczne może spełnić planowana szkoła.
Ponieważ, jak mówię - tak wielu nauczycieli, także nauczycieli gimnazjów, otrzymało od Pana
Prezydenta nagrody za pracę, to moje pytanie jest następujące: po pierwsze czy taka placówka jest
konieczna do powołania, bo ona tak jak dalej, już nie chcę czytać całej tej odpowiedzi na
interpelację, jest wskazane, że to mają być najlepsi uczniowie z najlepszymi ocenami itd., czyli
Państwo zabierzecie ze szkół gimnazjalnych, które są przygotowane do kształcenia takiej
młodzieży, bo ja się nie zgadzam z taką interpretacją, jaką tu przed chwilą przeczytałam, że my nie
przygotowujemy w sposób właściwy. Byłoby to oburzające, gdyby nauczyciele otrzymali taką
odpowiedź, prawda, tym bardziej, że Państwo nagrodziliście także dużą grupę nauczycieli
gimnazjalnych. Dziękuję. Proszę o odpowiedź oczywiście na te dwie sugestie moje.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Ja w tym zdaniu, które Pani przeczytała, nie widzę nic bulwersującego. Nie zostało tam napisane,
że w innych gimnazjach właśnie to się dzieje. Jest wniosek III Liceum Ogólnokształcącego.
Zastanawiamy się, czy pójść na rękę III Liceum. Zresztą te wnioski są powtarzane rok rocznie, nie
tylko III Liceum, ale i przy Jagiellonce i przy Małachowiance były pomysły, żeby tworzyć klasy
gimnazjalne. Powiem szczerze, że jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła co do tego, ale tam
naprawdę nie ma żadnej sugestii takiej, że właśnie w innych szkołach źle się dzieje, że nie
przygotowujecie do szkoły średniej i tak dalej, i tak dalej. Ja tam tego nie usłyszałem. Nie wiem,
Pani radna sobie pewnie to wnioskuje a contrario, czyli przeciwnie, tak: jeżeli tam ma być tak, to u
was jest źle. Nie. To jest nieprawda. Tak nie jest napisane i tam nie ma nic bulwersującego.”
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Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „(...) Ja zacznę od tego, że też dostałem
odpowiedź na interpelację, którą złożyłem na poprzedniej Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 25
września 2007 roku, a interpelacja dotyczyła sprawy dróg dojazdowych do nowego mostu i była
ona efektem tego, co Pan Prezydent powiedział w swoim sprawozdaniu, czy w swojej wypowiedzi
dotyczącej dróg dojazdowych, że etap dróg dojazdowych do nowego mostu ten łączący most, który
powinien być oddany już w ubiegłym roku w listopadzie, nie był, potem miał być w lipcu, pod
koniec lipca chyba, i Pan Prezydent podczas Sesji powiedział, że wykonawca nie zdążył w terminie,
że będą naliczane kary. Ja zapytałem dokładnie o te kary, czyli do kiedy był termin i w jakiej
wysokości kary zostały naliczone za niewykonanie inwestycji w terminie, bo jak wszyscy
pamiętamy w terminie, ale przed terminem została ta druga nitka ulicy Wyszogrodzkiej
zakończona, natomiast cały czas musieliśmy czekać na tą resztę dróg dojazdowych, żeby most
otworzyć na tam dwa tygodnie, czy na tydzień przed wyborami. Tu nie chodzi zupełnie o wybory.
Chodzi przede wszystkim o to, co powiedział Pan Prezydent na Sesji, że miały być naliczone jakieś
kary za nieterminowe wykonanie inwestycji, zakończenie inwestycji. Niestety Pan Prezydent
Kolczyński odpowiedział mi, że: W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, iż wykonawca
robót budowlanych w dniu 31 lipca wystąpił do Inżyniera Kontraktu o wystawienie Świadectwa
Przejęcia Robót, zgodnie z Subklauzulą 10.1 (Przejęcie robót i odcinków) Inżynier Kontraktu (..)
wystawił Świadectwo Przejęcia Robót, poświadczając, że roboty będące przedmiotem niniejszego
Świadectwa zostały ukończone zgodnie z Kontraktem. Jak rozumiem, czyli Pan Prezydent nie
wiedział, że jednak zostały zakończone te roboty zgodnie z terminem, zgodnie z kontraktem i
żadnych kar, o których Pan Prezydent Milewski mówił na Sesji po prostu wykonawca, wydaje mi
się, że nie zapłaci. Nie wynika to wprost tutaj z tej odpowiedzi na interpelację. Tu nie mam
odpowiedzi, że takie kary w takiej wysokości zostały naliczone, będą wypłacane. Po prostu ani nie
ma też informacji, że żadnych kar co prawda nie ma. Dla mnie ta odpowiedź jest troszeczkę
zagmatwana. Proszę o wyjaśnienie, uściślenie. Także w dalszej części tej samej interpelacji pytałem
o to, kto zapłaci za zdjęcie asfaltu z jednej estakady i położenie nowej warstwy i w jakiej wysokości
ta praca została wykonana i kto za to wszystko zapłaci. Też niestety tutaj w odpowiedzi Pan
Prezydent Kolczyński pisze dosyć enigmatycznie, że: Odnosząc się do naprawy nawierzchni
asfaltowej na estakadzie informuję, że na zachodniej nitce estakady Wykonawca robót – BUDIMEX
DROMEX S.A. dokonał wymiany wykonanej niezgodnie ze Specyfikacją Techniczną warstwy
ścieralnej nawierzchni. Ale nie jest powiedziane kto za tą wymianę zapłaci – czy miasto, czy też
BUDIMEX DROMEX jak gdyby czy w ramach tego, co tu już jak gdyby miasto mu zapłaciło.
Natomiast chodziło o to, czy BUDIMEX DROMEX jako wykonawca za to dostał dodatkowe
pieniądze, czy w ogóle jakiekolwiek pieniądze, więc ja bym prosił o odpowiedź, znaczy wiem, że
dzisiaj nie wiem czy na piśmie jeszcze dostanę od Pana Prezydenta odpowiedź, natomiast, jeśli
mogę, to przynajmniej dzisiaj, bo to zawsze będzie w protokole wówczas ujęte, bo tak, jak mogę z
tego protokołu wyciągnąć, który żeśmy przegłosowali, że tam była informacja wyraźna – Pan
Prezydent mówił o karach. Natomiast Pan Prezydent Kolczyński, który podpisał odpowiedź na
interpelację o żadnej karze tu w ogóle nie wspomina i dlatego chciałbym to, jak gdyby, uściślić.”
Pani radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała: „Ja mam pytanie do Pana
Prezydenta – Panie Prezydencie jak będzie, kiedy będzie rozwiązany w ogóle problem korków,
jadąc na Podolszyce, czy nawet skręcając. Przychodzą ludzie, się zgłaszają, że po prostu jest
koszmarem skręcić z Wyszogrodzkiej w ul. Armii Krajowej. Po prostu ja sama jadąc w godzinach
szczytu jadę przez Zielony Jar na Podolszyce Północ. Po prostu jest jeden wielki koszmar. Czy
będzie uruchomiony drugi pas, żeby można było z dwóch pasów skręcać w Armii Krajowej na
Podolszyce, bo w tej chwili skręcając trzeba czekać aż pięć razy dokładnie, aż będą zmiany światła,
żeby po prostu wcisnąć się i pojechać do domu na Podolszyce. Dziękuję.”
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Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Tak, jak było w odpowiedzi pisemnej na interpelację, BUDIMEX DROMEX
zmienił asfalt, warstwę ścieralną tego asfaltu na jednej nitce estakady i zrobił to na własny koszt.
Myśmy się z tą firmą rozliczyli ostatecznie. Ani złotówka więcej ponad to, co było w kontrakcie
nie wypłynęła. Z tego, co wiem BUDIMEX DROMEX również do tego do dnia dzisiejszego nie
przekazał żadnej informacji, że będzie na jakiejkolwiek drodze domagał się zwrotu środków z tego
tytułu. To w związku z tym nie ma takich możliwości. Natomiast jeśli chodzi o te kary, to tutaj
będzie odpowiednio wszczęta droga sądowa, postępowanie sądowe, ale takie niejako
dwustopniowe. Na początku w stosunku do firmy, która była wynajęta przez nas do nadzoru, która
nas niestety zawiodła. Wszyscy gołym okiem widzieliśmy, że w umówionym terminie i mamy na
to dokumentację zdjęciową i filmową, kilkanaście elementów, aż kilkanaście elementów, a
najbardziej widoczna była ścieżka rowerowa na most od ul.Grabówka, nie zostało po prostu
dokończonych w terminie. To nie znaczy, że zostało źle wykonane i w ramach poprawki usterek
poprawiane, tylko po prostu nie zostało dokończone. Natomiast firma pełniąca funkcję inżyniera
kontraktu, inspektora nadzoru mówiąc w uproszczeniu, potwierdziła nieprawdę. Potwierdziła
dokończenie w terminie wszystkich robót wydając odpowiedni certyfikat, tak to nazywa się według
standardów FIDI, standardów europejskich i dlatego musimy w drodze postępowania sądowego
najpierw wyegzekwować stan faktyczny wobec inżyniera kontraktu, a dopiero w drugim etapie
domagać się z tego tytułu odpowiednich kwot. Natomiast odpowiadając na pytanie Pani radnej –
jest to bardzo trudny problem, dlatego że analizując to skrzyżowanie na Podolszycach, to pierwsze
skrzyżowanie koło banku, my otrzymaliśmy wnioski, że ruch zostaje tam tamowany przez to, że są
dwa pasy ruchu skręt w lewo, a tylko jeden na wprost. W dodatku ten pas na wprost jest tamowany
poprzez zjazd do hipermarketu Auchan tuż za skrzyżowaniem. Ten, który wolny pozostaje w
godzinach szczytu, albo w godzinach, gdzie są zjazdy do hipermarketu, jest też częściowo
tamowany, dlatego postanowiliśmy wydłużyć, znacznie wydłużyć, zarówno prawoskręt na
Podolszyce Południe, jak i lewoskręt na Podolszyce Północ, a dwa pasy pozostawić
z
jazdą na wprost. Wiem, że jest tam problem w tej chwili ze skręceniem w lewo. W mojej ocenie, ale
nie jest fachowcem drogownictwa, tak mi się wydawało, że ten lewoskręt jest za krótki, ten pas
wyłączający na lewo jest za krótki. I rzeczywiście tak to w godzinach szczytu potwierdza się,
natomiast uruchomienie dwóch lewoskrętów w tej chwili spowodowałoby to samo, co wcześniej,
więc problem bardzo trudny do rozwiązania w tej sytuacji. Natomiast generalnie na tym odcinku
od Podolszyc do skrzyżowania z drogą wjazdową na most będzie opracowywany specjalny system,
tzw. mała zielona fala, mówiąc potocznie, aby ten ruch przebiegał bardziej, bardziej płynnie. Ruszy
pewnie za kilka miesięcy, bo system trzeba zakupić, odpowiednio skoordynować, w międzyczasie
teraz obserwować natężenie ruchu na poszczególnych dojazdach do tych skrzyżowań i wówczas
być może ten drugi pas ruchu skrętu w lewo byłby zasadny. Ale na tym etapie trudno powrócić do
tych praktyk, które się nie sprawdziły.”
Pani radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała: „Ale Panie Prezydencie, tak jak
się jedzie z Armii Krajowej w Jana Pawła i tam jest po prostu jak na zasadzie, ja nie wiem, nie
jestem fachowcem, po prostu na zasadzie, jak my jedziemy prosto, potem skręcamy, to po prostu
ludzie jadący w Wyszogrodzką, po prostu ten pas stoi, a my skręcając w Podolszyce, w Armii
Krajowej może mamy możliwości jazdy, a tamci stoją. Po prostu, ja nie wiem, po prostu na
zasadzie wymiany – my jedziemy tamci stoją, my stoimy tamci jadą. Tak, jak jest bardzo dobrze
rozwiązane, kiedy się jedzie z Armii Krajowej w Jana Pawła. To można. Po prostu ja nie wiem, jak
to się nazywa fachowo, ale można po prostu rozwiązanie takie zrobić i nie musi być po prostu
wielkich inwestycji, nakładów.”
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Znaczy, jeśli mogę tu jak gdyby
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dopowiedzieć do tego, co mówi Pani radna, rzeczywiście wprowadzenie jakiejś tam kolejnej fazy
na tym skrzyżowaniu z zieloną strzałką dla skręcających w lewo po prostu, to być może
rozwiązałoby ten problem. Żeby to była sygnalizacja trójfazowa po prostu, jak jest na Jachowicza
na przykład, że mamy: prosto, w lewo. Ale to, mówię , to pod rozwagę jako jedno z wyjść. Ja też
nie będę w tym momencie dyskutował. Ale chciałbym zapytać Pana Prezydenta, jakby ja jeszcze
wrócę do tego mostu – czy ten sam inżynier kontraktu akceptował przyjęcie mostu, zwłaszcza tej
nawierzchni, która jest na moście, która swoją jakością, przynajmniej jeśli chodzi o wrażenia
podczas jazdy, odbiega daleko od tego, co mamy na ulicach Płocka, nawet na drogach
dojazdowych. Bo ja nie wiem, jak Pan Prezydent ocenia ten asfalt, tą ostatnią nawierzchnię, która
została położona na moście samym, ale wrażenia, ja mówię, same wrażenia z jazdy samochodem są
mało komfortowe w porównaniu z etapem dróg dojazdowych. Czy tu Pan Prezydent podejmie
jakieś kroki, by rzeczywiście jeszcze dodatkowo sprawdzić, bo być może znowu mamy jakiegoś
inżyniera kontraktu, czy nadzoru, który też pewnych rzeczy nie dopilnował. Bo moim zdaniem
ewidentnie ta nawierzchnia różni się od siebie. Może tak miało być, ja nie wiem, ale komfort jazdy
jest nieporównywalnie mniejszy po moście, niż po drogach dojazdowych do tego mostu.”
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Panie Radny, Panie Pośle elekcie! Tak to zakładaliśmy, żeby był jakiś efekt
przejazdu, żeby ten przejazd przez most był bardziej efektowny, niż po innych drogach, w związku
z tym i nawierzchnia została do tego dopasowana. Natomiast już zupełnie poważnie mówiąc to tak,
ten sam inżynier kontraktu odbierał i nadzorował budowę mostu. Natomiast tam jest zupełnie inna
technologia. Technologia odbiegająca od klasycznych technologii układania asfaltów na drogach.
Jest to konstrukcja typowo stalowa i bardzo cienka nawierzchnia asfaltowa kładziona ręcznie. Tak
zakładał projekt, tak to zostało zgodnie z projektem wcześniej jeszcze, dużo, dużo wcześniej
wykonane. Ta nawierzchnia po kilku miesiącach i po przejeździe iluś tysięcy samochodów ona się
wygładzi, ale nigdy nie będzie też dokładnie taka sama, jaka chociażby na drogach dojazdowych.
Tak zakładała technologia i cóż można więcej powiedzieć na ten temat. Rzeczywiście inaczej się
jedzie, to prawda. Natomiast a propos jeszcze tego skrzyżowania tam z Wyszogrodzką – tam jest
trójstopniowa, o ile się nie mylę, trójstopniowa sygnalizacja świetlna przy regulacji ruchu i możemy
oczywiście, zawsze można zwiększać stopnie tak, jak to jest przy Stanisławówce na Al.Jachowicza,
ale wiemy, czym to grozi. Konsekwencje są takie, że wprowadzenie czwartego, czy piątego stopnia,
czyli tzw. całkowicie bezkolizyjnego już wówczas skrzyżowania, spowoduje dużo większe korki.
Niestety każdy cykl ileś czasu trwa, w związku z tym tu niech się lepiej wypowiedzą fachowcy od
organizacji ruchu, w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu tygodni. Dziękuję.”
Radni złożyli następujące interpelacje::
1/ Pani radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka złożyła następujące interpelacje:
–

dot. rozważenia zmiany sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wyszogrodzka – Armii
Krajowej – J.Pawła II (Załącznik nr 20 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji:
proszę o rozważenie zmiany sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu Wyszogrodzka – Armii Krajowej – J.Pawła II tj. zainstalowanie trójfazowego
regulowania sygnalizacji świetlnej.
Uzasadnienie interpelacji: Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki: -
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Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

–

dot. terenu przy górce saneczkowej na osiedlu „Podolszyce Północ” (Załącznik nr 21 do
niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: zagospodarowanie terenu przy górce saneczkowej na osiedlu
„Podolszyce Północ” w temacie budowy hali do sztuk walk wschodnich.
Uzasadnienie interpelacji: na prośbę RMO „Podolszyce Północ” proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki: pismo skierowane od RMO Podolszyce Północ
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: 2/ Pan radny Piotr Szpakowicz złożył następujące interpelacje:
–

dot. wyjaśnienia, dlaczego pracownicy ochrony budynku Urzędu Miasta Stary Rynek 1 nie
informują, że na placu przed „Ratuszem” jest wyznaczone (obok zegara) miejsce na
pozostawienie roweru (Załącznik nr 22 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyjaśnienie, dlaczego pracownicy ochrony budynku
Urzędu Miasta Stary Rynek 1 nie informują, że na placu przed „Ratuszem” jest wyznaczone (obok
zegara) miejsce na pozostawienie roweru.
Uzasadnienie interpelacji: W dniu dzisiejszym tj. 23.10.2007 r. przed obradami XIV Sesji Rady
Miasta Płocka, byłem świadkiem jak pracownik ochrony stanowczo wyprosił młodego człowieka,
który próbował wejść do Urzędu Miasta z rowerem. Na pytanie, gdzie ma zostawić rower
odpowiedział „co mnie to obchodzi”! Proszę o poinstruowanie pracowników ochrony albo o
umieszczenie tabliczki z informacją o możliwości pozostawienia roweru na placu w wyznaczonym
miejscu. Młody człowiek też jest interesantem i należy go traktować z należytym szacunkiem.
–

dot. wykonania sygnalizacji świetlnej lub innego bezpiecznego rozwiązania (np. lepsze
oznakowanie itp.) na przejściu dla pieszych (Załącznik nr 23 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Wykonanie sygnalizacji świetlnej lub innego bezpiecznego
rozwiązania (np. lepsze oznakowanie itp.) na przejściu dla pieszych:
– na ul. Armii Krajowej – (budynki wielorodzinne program 300, Gimnazjum nr 8, Szkoła
Podstawowa nr 23) na osiedlu Podolszyce PN,
– na ul. Jana Pawła II (nr 39) przy przychodni „Rodzina” i sklepie spożywczym „Podolak”,
– na przejściu na ul. Jana Pawła II naprzeciw kościoła parafialnego św. Wojciecha.
Uzasadnienie interpelacji: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Podolszyce.
3/ Pan radny Tomasz Maliszewski złożył następującą interpelację:
–

dot. zabudowy przystanku autobusowego (Załącznik nr 24 do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji

41
Przedmiot, temat interpelacji: Dotyczy zabudowy przystanku autobusowego.
Uzasadnienie interpelacji: Na prośbę mieszkańców Osiedla Międzytorze pracujących w PKN
ORLEN S.A. zwracam się z prośbą o wykonanie zabudowy (przeszklenia) przystanku
autobusowego przy ul. Piłsudskiego w pobliżu „Cotexu” przed przejazdem kolejowym
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki:
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: 4/ Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel złożyła następujące interpelacje:
–

dot. poprawy stanu technicznego przystanku KM usytuowanego przy ul.Dobrzykowskiej/
Nizinnej (Załącznik nr 25 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o poprawę stanu technicznego przystanku KM
usytuowanego przy ul.Dobrzykowskiej/ Nizinnej.
Uzasadnienie interpelacji: Zły stan techniczny przystanku KM wymaga poprawy szczególnie w
obecnej porze jesienno – zimowej.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki: Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

–

dot. Przychodni Zdrowia przy ul. Góry (Załącznik nr 26 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o stanowisko władz miasta odpowiedzialnych za służbę
zdrowia, jakie są plany związane z funkcjonowaniem Przychodni Zdrowia przy ul. Góry w
dotychczasowych strukturach? Kiedy nastąpi zakończenie modernizacji budynku Przychodni?
Uzasadnienie interpelacji: Informacja zaprzeczająca prywatyzacji Przychodni pozwoli na
wyciszenie negatywnych nastrojów społecznych na ten temat.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki: Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

–

dot. ustawienie przystanku KM przy ul. Ciechomickiej obok ul. Semestralnej (Załącznik nr
27 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: W związku ze zbliżającym się sezonem jesienno – zimowym
ponownie proszę o ustawienie przystanku KM przy ul. Ciechomickiej obok ul. Semestralnej.
Uzasadnienie interpelacji: Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki: Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

–

dot. kolektorów kanalizacyjnych położonych na Osiedlu Góry (Załącznik nr 28

do
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niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Ponownie proszę o uregulowanie stanu własności kolektorów
kanalizacyjnych położonych na Osiedlu Góry na trasie Zespół Szkół im. L. Bergerowej a
oczyszczalnia.
Uzasadnienie interpelacji: Interpelację w tej sprawie składałam w dniu 21.07.2004 nr 763. W
odpowiedzi uzyskałam informację iż kolektory te są w złym stanie technicznym, a ich modernizacja
jest warunkiem przejęcia przez miasto.
Budowa kolektorów towarzyszyła inwestycji pn. „Budowa Zespołu Szkół Rolniczych w Górach
k/Płocka i nie znajduje się w zasobach ani inwestorów ani użytkowników.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki: Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: 5/ Pan radny Jerzy Seweryniak złożył następującą interpelację:
–

dot. ustawienia wiaty przystankowej na ulicy Ciechomickiej, przystanku na ulicy
Dobrzykowskiej, obcięcia gałęzi drzew, wycięcia suchych drzew na ul.Kutnowskiej, Góry i
Ciechomickiej wraz z nasadzeniem, przekształcenia chodnika na ulicy Góry, Łącka i
Ciechomicka na pieszo – rowerowy, zamontowania pulsującego światła na skrzyżowaniu ulic
Ciechomicka i Browarna, zsynchronizowania oświetlenia na Osiedlu Góry, Ciechomice
(Załącznik nr 29 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Do Pana Prezydenta Miasta Płocka i Zarządu.
1. Ponownie proszę o ustawienie wiaty przystankowej na ulicy Ciechomickiej naprzeciwko ul.
Św. Siostry Faustyny.
2. Ponownie proszę o wymalowanie przystanku na ulicy Dobrzykowskiej.
3. Proszę o obcięcie gałęzi na ul. Krakówka, które przeszkadzają w mijaniu pojazdów
samochodowych.
4. Ponownie proszę o wycięcie suchych drzew na ul.Kutnowskiej, Góry i Ciechomickiej wraz
z nasadzeniem.
5. Ponownie proszę o przekształcenie chodnika na ulicy Góry, Łącka i Ciechomicka na pieszo
rowerowy.
6. Ponownie proszę o zamontowanie pulsującego światła na skrzyżowaniu ulic Ciechomicka i
Browarna.
7. Ponownie proszę o synchronizowanie oświetlenia na Osiedlu Góry, Ciechomice aby
zapalało i gasło o jednej godzinie.
Uzasadnienie interpelacji: Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki: Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

Ad. pkt 11
Punkt został zrealizowany w pkt. 10 porządku obrad.
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Ad. pkt 12
Zebrani nie zabierali głosu w pkt. 12 porządku obrad.
Na salę obrad powróciła Komisja Skrutacyjna. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani
radna Magdalen Lewandowska odczytała protokoły Komisji Skrutacyjnej Rady Miasta Płocka z
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011, Sądu Rejonowego
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2008 – 2011, Sądu Okręgowego
w Płocku na kadencję 2008 – 2011, Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w Płocku na kadencję 2008 – 2011. (Załączniki nr 30, 31, 32 i 33 do niniejszego protokołu).
Poinformowała jednocześnie, iż odbędzie się II tura wyborów ławników do Sądu Okręgowego w
Płocku. Wyjaśniła, iż spośród 9 osób radni muszą wybrać 8 osób. W związku z tym radnym zostały
rozdane karty do głosowania.

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie
następujące projekty uchwał w sprawach:
- wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011 (druk nr 203)
Wynik głosowania:
za- 17
przeciw - 1
wstrzymujące- 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 208/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23
października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011 stanowi Załącznik nr 34 do
niniejszego protokołu.
- wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w
Płocku na kadencję 2008 – 2011 (druk nr 204)
Wynik głosowania:
za- 20
przeciw - 0
wstrzymujące- 1
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 209/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23
października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na
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kadencję 2008 – 2011 stanowi Załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
- wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w
Płocku na kadencję 2008 – 2011 (druk nr 205)
Wynik głosowania:
za- 20
przeciw - 0
wstrzymujące- 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 210/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23
października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na
kadencję 2008 – 2011 stanowi Załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
Po głosowaniach nad projektami uchwał zamieszczonymi na drukach 203, 204, 205 radni złożyli karty
głosowania z wyborów ławników do Sądu Okręgowego do urny.
Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad i udała się do pokoju Biura Obsługi Rady
Miasta w celu policzenia głosów i sporządzenia protokołu z II tury wyborów ławników do Sądu
Okręgowego w Płocku.
Komisja Skrutacyjna powróciła na salę obrad. Pani radna Magdalena Lewandowska Przewodnicząca
Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej Rady Miasta Płocka z wyboru ławników
do Sądu Okręgowego w Płocku (II tura głosowania). (Załącznik nr 37 do niniejszego protokołu)
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie projekty
uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011
(druk nr 206).
Wynik głosowania:
za- 18
przeciw - 0
wstrzymujące- 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta

UCHWAŁA NR 211/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23
października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Płocku na kadencję 2008 – 2011 stanowi Załącznik nr 38 do
niniejszego protokołu.

Ad. pkt 13
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XIV Sesji Rady
Miasta Płocka.
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Na tym protokół zakończono i podpisano.Protokołowała

Sekretarz Sesji
Rady Miasta Płocka

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera

Paweł Kolczyński

Tomasz Korga

