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PROTOKÓŁ Nr VI/07
Z OBRAD VI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 27 lutego 2007 roku
Sesja rozpoczęła się o godz.10.07, a zakończyła o godz.11.50.
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.
Stan radnych
Obecnych
Nieobecni

- 25
- 24
-1

Osób zaproszonych
Obecnych

- 143
- 77

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

Ad. pkt 1
Otwarcia obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka dokonał Przewodniczący Rady Miasta Płocka
Pan Tomasz Korga. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku.
4. Informacja z realizacji uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie łagodzenia skutków bezrobocia
w mieście Płocku.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 76),
2) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso (druk nr 75),
3) zmiany uchwały Nr 962/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w
sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta
Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów i osób do tego uprawnionych (druk nr 74),
4) odwołania z funkcji lekarza opiniującego wnioski osób ubiegających się o skierowanie do
Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, funkcjonującego w strukturach Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku (druk nr 69),
5) zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu
gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku będącego
jednostką organizacyjną Gminy Płock (druk nr 70),
6) zmiany uchwały nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku
zmienionej: uchwałą Nr 761/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku,
uchwałą nr 998/LX/06 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2006 roku (druk nr 71),
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7) zmiany uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
zmienionej uchwałami: uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004
roku, uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku oraz
uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, uchwałą nr
1016/LXII/06 z dnia 24 października 2006 roku (druk nr 72),
8) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku
(druk nr 73),
9) wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni
108,58 m2 zlokalizowanego przy ul. Kolegialnej 13 (druk nr 68).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta
Płocka.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka.
Do porządku obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka zostały wprowadzone zmiany.
Pan Paweł Kolczyński Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka odczytał pismo skierowane przez
Pana Mirosława Milewskiego Prezydenta Miasta Płocka dotyczące zdjęcia z porządku obrad VI Sesji
Rady Miasta Płocka projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 71 dotyczącego zmiany uchwały nr
460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku zmienionej: uchwałą Nr 761/XLIV/05
Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku, uchwałą nr 998/LX/06 Rady Miasta Płocka z dnia 26
września 2006 roku. (pismo nr ONW.0717/28/2007 z dnia 22 lutego 2007 roku stanowi Załącznik nr 7
do niniejszego protokołu).
W związku z powyższym pismem Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka
poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zamieszczonego na druku
nr 71 (dot. zmiany uchwały nr 460/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku
zmienionej: uchwałą Nr 761/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku, uchwałą nr
998/LX/06 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2006 roku).
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw - 0
wstrzymujący- 0
W wyniku głosowania projekt uchwały zamieszczony na druku nr 71 został zdjęty z porządku obrad VI
Sesji Rady Miasta Płocka.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie wniosek
przyjęty przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej na posiedzeniu w dniu 26.06.2007 r.,
a dotyczący zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w
trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 108,58 m2 zlokalizowanego przy ul.
Kolegialnej 13 (druk nr 68)(wniosek stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania:
za- 19
przeciw - 0
wstrzymujący- 4
W wyniku głosowania projekt uchwały zamieszczony na druku nr 68 został zdjęty z porządku obrad VI
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Sesji Rady Miasta Płocka.
Pan Paweł Kolczyński Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka odczytał pismo skierowane przez
Pana Mirosława Milewskiego Prezydenta Miasta Płocka dotyczące poszerzenia porządku obrad VI
Sesji Rady Miasta Płocka o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na
świadczenie usługi zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy na okres przekraczający rok
budżetowy (druk nr 77) (pismo nr WGM.IRZ.71400/16/07 z dnia 21.02.2007 r. stanowi Załącznik nr 9
do niniejszego protokołu)
W związku z powyższym pismem Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka
poddał pod głosowanie wniosek o poszerzenie porządku obrad VI Sesji Rady Miasta o projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usługi zarządzania zasobem
mieszkaniowym gminy na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 77).
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw - 0
wstrzymujący- 0
W wyniku głosowania projekt uchwały zamieszczony na druku nr 77 został wprowadzony do porządku
obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka. Projekt uchwały został zamieszczony w pkt. 5 jako ppkt. 6.
Pan Paweł Kolczyński Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka odczytał pismo skierowane przez
Pana Mirosława Milewskiego Prezydenta Miasta Płocka dotyczące poszerzenia porządku obrad VI
Sesji Rady Miasta Płocka o projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
(druk nr 78) (pismo nr WSO.I.ZO.0719/30/2007 z dnia 26.02.2007 r. stanowi Załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu).
W związku z powyższym pismem Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka
poddał pod głosowanie wniosek o poszerzenie porządku obrad VI Sesji Rady Miasta o projekt uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (druk nr 78).
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw - 0
wstrzymujący- 0
W wyniku głosowania projekt uchwały zamieszczony na druku nr 78 został wprowadzony do porządku
obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka. Projekt uchwały został zamieszczony w pkt. 5 jako ppkt. 9.
Pan radny Piotr Nowicki w imieniu Klubu radnych Lewica i Demokraci zaproponował, aby
wprowadzić pkt.: „Stanowisko Rady Miasta Płocka w sprawie ewentualnego wycofania się PKN
ORLEN S.A. z finansowania Wisły Płock” jako pkt. 4a) porządku obrad.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie wniosek o
wprowadzenie do porządku obrad pkt.: „Stanowisko Rady Miasta Płocka w sprawie ewentualnego
wycofania się PKN ORLEN S.A. z finansowania Wisły Płock.”
Wynik głosowania:
za- 24
przeciw - 0
wstrzymujący- 0
W wyniku głosowania pkt.: „Stanowisko Rady Miasta Płocka w sprawie ewentualnego wycofania się
PKN ORLEN S.A. z finansowania Wisły Płock” został wprowadzony do porządku obrad VI Sesji Rady
Miasta Płocka jako pkt.4a).
Po wprowadzeniu powyższych zmian porządek obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał
się następująco:
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Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku.
4. Informacja z realizacji uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie łagodzenia skutków bezrobocia
w mieście Płocku.
4a)Stanowisko Rady Miasta Płocka w sprawie ewentualnego wycofania się PKN ORLEN S.A. z
finansowania Wisły Płock
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 76),
2) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso (druk nr 75),
3) zmiany uchwały Nr 962/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w
sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta
Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów i osób do tego uprawnionych (druk nr 74),
4) odwołania z funkcji lekarza opiniującego wnioski osób ubiegających się o skierowanie do
Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, funkcjonującego w strukturach Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku (druk nr 69),
5) zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu
gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku będącego
jednostką organizacyjną Gminy Płock (druk nr 70),
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usługi zarządzania zasobem
mieszkaniowym gminy na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 77),
7) zmiany uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
zmienionej uchwałami: uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004
roku, uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku oraz
uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, uchwałą nr
1016/LXII/06 z dnia 24 października 2006 roku (druk nr 72),
8) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku
(druk nr 73),
9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (druk nr 78).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta
Płocka.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt 2
Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni radni: Pani radna Grażyna Cieślik
(zgłoszenia dokonała Pani radna Wioletta Kulpa), Pani radna Elżbieta Podwójci - Wiechecka
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(zgłoszenia dokonał Pan radny Piotr Nowicki). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do
składu 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 :
W
W

Pani radna Grażyna Cieślik,
Pani radna Magdalena Lewandowska.

Ad. pkt 3
Protokół z obrad V Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku został przyjęty
w wyniku głosowania ( 23 głosy – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący).

Ad. pkt 4
„Informacja na temat realizacji postanowień uchwały w sprawie rozwiązywania problemu
bezrobocia w mieście Płocku” stanowi Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Zebrani nie zgłosili uwag do powyższego materiału.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka stwierdził, iż Rada Miasta
przyjęła przedstawioną informację.

Ad. pkt 4a)
Pan radny Piotr Nowicki odczytał treść proponowanego stanowiska w sprawie ewentualnego
wycofania się PKN ORLEN S.A. z finansowania Wisły Płock.
Treść proponowanego stanowiska:
„Stanowisko Rady Miasta Płocka w sprawie ewentualnego wycofania się PKN ORLEN S.A. z
finansowania Wisły Płock.
Z ogromnym niepokojem przyjmujemy informacje o planowanym wycofaniu się Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z finansowania klubu sportowego Wisła Płock. Jako radni
miasta, osoby, którym zaufali mieszkańcy Płocka nie możemy pozostać obojętni wobec tej ważnej
dla Płocka sprawy.
Wisła jest jednym z symboli naszego miasta. W ciągu 60 lat na stałe wpisała się w pejzaż
Płocka, a sukcesy zespołów piłki nożnej i szczypiornistów doskonale promowały Płock na arenie
ogólnopolskiej i światowej. To na boiskach Wisły wielu młodych płocczan kształtowało swoje
postawy, tu szukało autorytetów.
Pięć tytułów Mistrza Polski w piłce ręcznej, Puchar i Superpuchar Polski udział w
rozgrywkach UEFA w piłce nożnej oraz Lidze Mistrzów w piłce ręcznej to osiągnięcia, z których
miasto i klub mogą być dumne. Nierozważne wycofanie się z finansowania sportu na
profesjonalnym poziomie nie może tego zaprzepaścić.
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Obowiązkiem radnych, jest zrobić wszystko, żeby ratować przyszłość Klubu, bez którego
Płock stanie się sportową pustynią. Wiemy, że można to uczynić jedynie przy udziale PKN ORLEN.
Największe przedsiębiorstwo w Europie Środkowowschodniej umiejscowione jest właśnie tu. To
Płocczanie budowali koncern, płocczanie w nim pracują i płocczanie żyją z nim od lat!!! Musi być
między nimi symbioza. Nie wyobrażamy sobie, że może być inaczej.
Nieoceniona jest rola społeczna i wychowawcza klubu. Od lat Wisła inicjuje i aktywnie
uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych. Aktywność klubu na tym polu została doceniona,
miedzy innymi, zaszczytnym wyróżnieniem przez Kapitułę Statuetki „Jesteś przyjacielem”, która
została wręczona Wiśle za szczególne zaangażowanie w pomoc osobom niepełnosprawnym.
Przedstawicielom PKN ORLEN S.A. nie wolno zapominać również o wychowawczej roli
Wisły. W młodzieżowych drużynach piłki ręcznej i nożnej trenuje obecnie wielu młodych płocczan.
Klub współpracuje ze wszystkimi płockimi szkołami. Oferta uprawiania sportu i kibicowania
najlepszym polskim zawodnikom daje alternatywę dla plagi patologii społecznych zagrażających
młodym pokoleniu.
PKN ORLEN dało ogromne nakłady finansowe na stworzenie jednego z najlepszych
obiektów sportowych w Polsce. Cały ten dorobek w sferze społecznej i materialnej może zostać
zaprzepaszczony jedną decyzją władz ORLENU. Nie wolno nam przejść obok tego problemu
obojętnie.
Niewiele jest obecnie możliwości korzystania z instytucji kulturalno-rozrywkowych. Trwają
remonty jedynego w mieście kina i teatru. W tej sytuacji to właśnie Wisła oprócz emocji czysto
sportowych regularnie zapewnia płocczanom rozrywkę na najwyższym poziomie.
Wielkie przedsiębiorstwa nie tylko pomnażają zyski, ale pełnią również istotną misję
społeczną.
Powinnością koncernu winno być również wspieranie wielu inicjatyw społecznych, a więc i sportu.
Tym bardziej, że przez dziesięciolecia płocka rafineria miała negatywny wpływ na środowisko
naturalne w mieście i jego okolicach. Skoro sąsiadując z ORLENEM skazani jesteśmy na utratę
zdrowia, miejmy coś w zamian! I niech będą to pozytywne emocje, jakie dają płocczanom
sportowcy Wisły.
Pan Piotr Kownacki, prezes Orlenu zasugerował, że wpływ na decyzję o ewentualnym
wycofaniu się z finansowania klubu ma zła atmosfera w polskiej piłce nożnej i afery korupcyjne
towarzyszące tej dyscyplinie. Tyle tylko, że akurat Wisła Płock, ani żaden z jej pracowników nigdy
nie był posądzany o nieuczciwe praktyki, a trudno, żeby klub ponosił konsekwencje cudzych
przewinień.
Jako radni miasta Płocka jesteśmy przeciwni wycofaniu się PKN ORLEN S.A. ze
sponsorowania Wisły Płock. Uważamy, że koncern jest to miastu po prostu winien. Jesteśmy
przekonani, że utrzymanie finansowania na przynajmniej takim samym poziomie spowoduje, że
sportowcy odwdzięczą się wynikami.
Wisła nie jest podrzędnym klubem, który może po prostu zniknie ze sportowej mapy Polski na skutek
pochopnej decyzji władz potężnego przedsiębiorstwa.
Apelujemy do członków zarządu koncernu o wnikliwe rozpatrzenie tej ważnej dla Płocka
sprawy. W ogromnym budżecie z pewnością znajdą się środki także na sport, tym bardziej, że klub
nie jest wielkim ciężarem dla Orlenu. Rocznie PKN przekazuje Wiśle 10 milionów złotych na dwie
sekcje, w ramach umowy sponsorskiej, oraz półtora miliona na utrzymanie obiektu. Nie są to
wygórowane fundusze. Radości, jakiej dostarcza Klub mieszkańcom Płocka, żyjących przecież w
cieniu jego smutnych kominów nie da się wycenić.”
Pani radna Wioletta Kulpa Przewodnicząca Klubu Radnych PiS powiedziała: „Szanowni
Państwo! Mam zaszczyt wyrazić stanowisko w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Pan radny Nowicki odczytał stanowisko, które jest propozycją do przyjęcia. Być może będziemy
niedługo nad nim głosować. Chciałabym zaprezentować stanowisko radnych. Jako radni Rady
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Miasta Płocka uważamy, iż najważniejsze jest na dzień dzisiejszy stanowisko PKN Orlen w
sprawie dalszego finansowania działalności spółki i należy wszelkimi sposobami doprowadzić do
kontynuacji takiego stanu rzeczy. Widzimy dużą potrzebę funkcjonowania w naszym mieście
klubu i promocji sportu wśród dzieci i młodzieży, zarówno piłki ręcznej, jak i nożnej. Każdy sport
potrzebuje wsparcia i nakładów finansowych, które przynoszą owoce, a nasze miasto jest związane
w szczególny sposób z inicjatywami lokalnymi. Dlatego w czasie spotkania z przedstawicielami
PKN Orlen będziemy jako radni Prawa i Sprawiedliwości jasno precyzować dalszą zasadność
funkcjonowania sportowej spółki w ramach firmy macierzystej. Z dużą odpowiedzialnością należy
przyglądać się działaniom zarządu, ale nie zawsze wynik finansowy winien przysłaniać inne ważne
cele, choć niewymierne, jednak istotne dla naszej lokalnej społeczności. Dziś o godz. 13.00
rozpocznie się spotkanie z Zarządem PKN Orlen, który jest inicjatorem tego spotkania. Zapewne
Panowie, którzy są codziennie kibicami, fanami sportowej spółki i zawodników, którzy, przede
wszystkim grają, będą też przyglądać się i przysłuchiwać tej dyskusji, jak i my też radni. Jest dla
nas to bardzo istotne, ponieważ z tego, co już wiemy, decyzje w ramach Zarządu PKN Orlen i Rady
Nadzorczej w większości zapadły i będziemy starać się na tym spotkaniu o godz. 13.00
przekonywać, aby jednak zmienić tą decyzję i dalej finansować Sportową Spółkę Akcyjną, gdyż
jest ona bardzo potrzebna i kluby, które funkcjonują przede wszystkim dla młodych pokoleń, które
wychowuje tak naprawdę przyszłych piłkarzy, przyszłych fanów piłki ręcznej, czy też nożnej. Jeśli
chodzi o stanowisko, które zostało zacytowane mamy kilka uwag co do niego. Nie wiem, czy
będziemy teraz dyskutować, bo mieliśmy taką propozycję, aby powołać, powiedzmy, czteropięcioosobowy zespół, po jednej osobie z klubu, aby jeszcze nanieść pewne poprawki. Czy Pan
radny życzy sobie żebym ewentualnie kilka z nich teraz zaprezentowała, czy później, czy w zespole
już?”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Muszę
powiedzieć z satysfakcją, że ta propozycja kolegów z Klubu PiS jakby nas bardzo satysfakcjonuje,
bo na wczorajszym posiedzeniu, które zwołał Pan Przewodniczący Korga, które miało za cel
zapoznanie się i dyskusję nad tym stanowiskiem, które ja Państwu przedstawiłem, niestety Państwa
nie było, ale widzę, że dziś Państwo jesteście otwarci do dyskusji i przyjmujemy to z radością.
Chcemy, aby Rada Miasta miała jedno stanowisko i żebyśmy jako radni przyjęli je przez aklamację,
albo w głosowaniu jednogłośnie. W związku z tym oczywiście jesteśmy otwarci na dyskusję i
wszelkie uwagi uwagi, które Państwo przedłożycie. Bardzo chętnie wysłuchamy i na pewno praca
nad tym stanowiskiem tylko spowoduje, że będzie ono lepsze, precyzyjniejsze, skuteczniejsze.
Dziękuję bardzo.”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Przepraszam Pana radnego, ale do ad vocem.
Panie radny, gdyby Pan raczył wysłuchać mojej uwagi co do Pana wypowiedzi - z tego, co mi
wiadomo były zupełnie inne ustalenia na spotkaniu przedsesyjnym z przewodniczącymi klubów i z
prezydium Rady. Otóż to stanowisko miało być wypracowywane wspólnie. Pan nie raczył wtedy
zapytać się, czy chcemy przy tym stanowisku wspólnie uczestniczyć, czy też nie, ale to już jest
może.... może nie dyskutujmy w tej chwili nad takimi rzeczami, bo to naprawdę nie mają sensu
takie sprzeczki. Wydaje mi się, że powinniśmy konstruktywnie do tego podejść. Natomiast
wychodzę z założenia, że tak na dobrą sprawę to, co dzisiaj ustalimy, nie wiemy tak naprawdę, co
będzie na spotkaniu, które odbędzie się dopiero po Sesji o 13.00, ja nie znam do końca jeszcze
ostatecznych stanowisk PKN Orlen, bo tylko mam informacje z prasy i z radia, natomiast nie wiem,
co ostatecznie przedstawi nam Zarząd PKN Orlen na tym spotkaniu o godz. 13.00. W związku z
tym jest to pewna niepewność. Możemy teraz przyjmować to stanowisko, ale tak, jak mówię, mamy
drobne uwagi co do niego. I tylko proszę Pana Przewodniczącego o to, nie wiem, czy mamy poddać
to pod głosowanie, żeby powołać ten zespół.”
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Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zaraz wypracujemy
metodę.(...)”
Pan radny Andrzej Nowakowski Przewodniczący Klubu Radnych PO powiedział: „Panie
Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Radni Platformy Obywatelskiej wyrażają
swoje niezadowolenie prasowymi doniesieniami na temat możliwości wycofania PKN Orlen z
finansowania klubu sportowego Wisła Płock. Podkreślamy, że tylko dobra współpraca między
miastem, a koncernem na różnych płaszczyznach, także społecznej, może przynieść pozytywne
efekty dla miasta i jego rozwoju oraz dla PKN Orlen i jego wizerunku zwłaszcza wśród płocczan.
Bez wątpienia sukcesy klubów piłki nożnej i piłki ręcznej w ostatnich latach były powodem do
dumy nie tylko dla kibiców, ale także dla władz miasta i koncernu. Nie do przecenienia jest także
rola wychowawcza, jaką pełnią młodzieżowe sekcje tych drużyn, w których trenuje wielu płocczan.
Dlatego apelujemy o niewycofywanie się ze sponsorowania Wisły Płock oraz o wypracowanie
takiej formy współpracy z władzami miasta, która zaowocuje kolejnymi sukcesami płockich
sportowców. Radni Platformy Obywatelskiej byli wczoraj na spotkaniu. Chcieliśmy pracować nad
dokumentem i właściwie być może też pewne uwagi można byłoby nanieść na ten dokument, ale w
całości oddaje on tak naprawdę ideę, z którą tutaj przyszliśmy i o której wczoraj dyskutowaliśmy,
że jako Rada Miasta pragniemy wyrazić nasze stanowisko, by PKN Orlen nie wycofywał się jako
ważna firma w naszym mieście, bez wątpienia także stanowiąca o jego prestiżu i znaczeniu, z
finansowania klubu. Natomiast jako radni chcielibyśmy także poznać stanowisko władz miast, bo
nasze stanowisko, przynajmniej tych radnych, którzy wczoraj spotkali się w zdecydowanej
większości na spotkaniu, kiedy dyskutowali także o tym stanowisku, było jasne, natomiast zabrakło
jeszcze, tak naprawdę, głosu władzy wykonawczej i nie wiem, czy w tej chwili, czy może później,
ale sądzę, że dobrze byłoby ten głos usłyszeć. Dziękuję bardzo.”
Pan radny Piotr Szpakowicz Przewodniczący Klubu Radnych PSL powiedział: „Chciałbym
wyrazić stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak naprawdę my wszyscy radni mamy te
same opinie – klub powinien być finansowany przez Orlen. I tak my uważamy i do tego będziemy
dążyć. Dziękuję.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W związku z
tym proponuję, żebyśmy utworzyli tą komisję czteroosobową, bądź pięcioosobową, żeby się w tej
komisji znaleźli przedstawiciele klubów funkcjonujących w Radzie Miasta Płocka i wszyscy chętni
ewentualnie radni i żebyśmy przyjęli to stanowisko i żebyśmy, kiedy odbędzie się debata o godz.
13.00 z przedstawicielami Zarządu PKN Orlen, mieli jako Rada Miasta przyjęte stanowisko,
najlepiej jednogłośnie. Dziękuję.”
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Sport płocki od kilku lat z roku na rok odnosi coraz większe
sukcesy. Reakcją naszego samorządu jeszcze w poprzedniej kadencji było wprowadzenie nagród,
bardzo dużej ilości z dużym finansowaniem ze strony budżetu miasta dla tych wszystkich, którzy
osiągają największe sukcesy sportowe. I taki element motywacyjny miasta będzie kontynuowany z
całą pewnością. Wprowadziliśmy również system stypendialny dla wszystkich młodych
zawodników, którzy już osiągają pewne sukcesy, a chcielibyśmy, żeby nie zmieniali barw
klubowych, ale reprezentowali, tutaj trenowali, tutaj wywalczyli sukcesy i tutaj reprezentowali
nasze miasto, zarówno na arenach krajowych, jak i europejskich czy światowych. I kluczem do tego
wszystkiego, aby nasz sport płocki kwitł, rozwijał się z roku na rok, jest utrzymanie co najmniej
takiego statusu i takiego poziomu pierwszego, jak by na to nie patrzeć, klubu sportowego, jakim
jest Wisła Płock. Dlatego tutaj stanowisko samorządu, zarówno Państwa radnych, jak i nas
wykonujących w sposób praktyczny i budżet miasta i inne decyzje administracyjne, może być tylko
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jedno – musimy za wszelką cenę bronić Wisły Płock, aby tak., jak powiedziałem, na co najmniej
takim samym poziomie utrzymać zarówno poziom finansowania Wisły, najlepiej z
dotychczasowym strategicznym sponsorem, gdyż trudno byłoby w mojej ocenie znaleźć innego
lepszego, bardziej stabilnego sponsora, niż Orlen jest na dzień dzisiejszy. Dlatego już wcześniej
podjąłem rozmowy z Prezesem PKN Orlen. Bardzo w różnych konwencjach zastanawialiśmy się,
jak podejść do tej dyskusji, którą Pan Prezes Orlenu w dniu dzisiejszym zaproponował wszystkim
osobom i środowiskom zainteresowanym przyszłością, szczególnie piłki nożnej, bo chodzi tutaj o
przyszłość piłki nożnej. Chcę mocno również podkreślić, że piłka ręczna nie jest tutaj objęta
żadnymi potencjalnymi zagrożeniami ewentualnymi. Rzecz w piłce nożnej. W związku z tym
stanowisko może być tylko jednoznaczne – bronimy dotychczasowego poziomu, bronimy
dotychczasowego finansowania Wisły Płock, jak tylko możemy. Dlatego bardzo się cieszę, że tak
szybka, taka spontaniczna reakcja jest Państwa radnych. I to stanowisko, być może zmodyfikowane,
być może w takiej treści, z całą pewnością pomoże w negocjacjach, czy też w tej debacie
publicznej, która rozpoczyna się dziś o godz.13.00. Mam nadzieję, że dziś się nie zamknie, że
będzie jeszcze trwała przez kilka, kilkanaście dni, aż do chwili osiągnięcia zamierzanych efektów,
które między innymi Państwo radni proponują w swoim stanowisku. Także dziś się rozpoczyna, ale
mam nadzieję, że będziemy uczestniczyć przez kilka, czy kilkanaście najbliższych dni w różnego
rodzaju rozmowach w różnych składach personalnych, aby naszą Wisłę Płock zachować w
dotychczasowym kształcie i aby te sukcesy były jeszcze lepsze. Dziękuję.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Panie
Prezydencie. Ja chciałbym zaproponować taką konwencję, że tak powiem - tworzymy zespół.
Proponuję, żeby w tym zespole byli szefowie klubów, a więc Pan Piotr Szpakowicz, Pan Piotr
Nowicki, Pani Wioletta Kulpa i Pan Andrzej Nowakowski. Państwo, jeżeli mogę to zaproponować,
udacie się, powiedzmy, na pół godziny, czy na godzinę. Jeżeli są zmiany do tego tekstu - dokonacie
zmian, wrócicie, przeczytamy, przegłosujemy. Jeżeli oczywiście Państwu taka konwencja
odpowiada. Jeżeli osoby, które wymieniłem, chciały, żeby ich ktoś zamienił ze względu chociażby
na omawianie projektów uchwał, to proszę przekazać i powiedzieć, kto w zamian, że tak powiem,
będzie w tym składzie. Oczywiście dalej będziemy prowadzić sesję. Czy to odpowiada taki
pomysł? Tak? (radni zgodzili się z propozycją). Quorum mamy zachowane, sesję prowadzimy.
Powtarzam tylko, jeżeli ktoś z Państwa ma coś do poszczególnych projektów uchwał, jakieś uwagi,
to proszę, albo nie być w składzie komisji, albo przekazać koleżance, koledze uwagi do danego
projektu uchwały, żebyśmy nie zmarnowali także Sesji. To zapraszam do pracy.”
Pani radna Wioletta Kulpa poinformowała, iż w jej zastępstwie w spotkaniu będzie
uczestniczył Pan radny Marek Krysztofiak.

Ad. pkt 5
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:
1) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 76)
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka przedstawiła autopoprawkę do
projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 76 (autopoprawka stanowi Załącznik nr 12 do
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niniejszego protokołu):
- w § 3 na str. 6 dokonać następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na
2007 rok:
W zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 01/WGMII/P – Remonty placówek
oświatowo – wychowawczych
dodać poz. z następującym zakresem rzeczowym: -Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 – remont
dachu na budynku głównej placówki,
w poz. Zespół Szkół Technicznych – wymiana podłogi, okien, instalacji elektrycznej, malowanie,
remont dachu wraz z dociepleniem - sala gimnastyczna,
W zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 01/WGMII/G – Remonty bieżące szkół
podstawowych, gimnazjów i przedszkoli dodać poz. z następującym zakresem rzeczowym:
- Miejskie Przedszkole Nr 37 – wykonanie ekspertyzy technicznej budynku.
W

w § 4 na str.6 uaktualnić Załącznik Nr 3 – Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny
w latach 2007 – 2009 do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007
roku w/g Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały

W

w § 5 na str. 6 w Załączniku Nr 16 – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok w poz. Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4750 zastąpić § 4700.”

Pani radna Bożena Musiał powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Wysoka Rado! Ja mam właściwie to kilka pytań do jednego punktu. Przyjmowaliśmy wcześniej
intencyjne uchwały upoważniające Prezydenta do podpisania umów z sąsiednimi gminami na
transport komunikacji miejskiej. Co za tym idzie mamy dzisiaj w zmianach budżetowych kwotę
prawie 900 tys. zł. I ja mam tu takie pytania, ponieważ nie mogliśmy się dowiedzieć tego podczas
uchwał intencyjnych, bo jeszcze nie było możliwości odpowiedzieć na pytania, ale na komisjach
także nie mogliśmy się dowiedzieć o takie rzeczy. Wiemy, że wprowadzane linie autobusowe do
tych gmin powinny być liniami dochodowymi, ponieważ ma to zwiększyć dochodowość miejskiej
spółki. I teraz – czy zostały wykonane kalkulacje kosztów na poszczególne linie, ile kursów
wprowadzono w tych poszczególnych gminach, dlaczego na przykład kwota z umowy z gminy
Gąbin wynosi tylko ok.100 tys., a pozostałe Słupno, Brudzeń, na przykład 300 tys. i kto będzie
dopłacał do biletów ulgowych wykorzystanych na tych liniach?”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Praktycznie te pytania się pojawiają co roku. Już jak pamiętam to
piąty raz chyba odpowiadam na ten temat. Generalnie rzecz się bierze z być może nieścisłej
informacji, która odnosi się do opłacalności poszczególnych linii na terenach strefy przewozowej B
i C, czyli poza miastem. Nie można tego wyliczyć dzisiaj, dlatego tak usilnie dążyliśmy do
wprowadzenia biletu elektronicznego, bo tam już będziemy wiedzieli dokładnie – ta linia
charakteryzuje się daną rentownością, lub się nie charakteryzuje. Dzisiaj tych stref przewozowych,
tych linii, które wykraczają poza teren administracyjny jest dużo i rzeczywiście trudno było uznać,
która na ile jest rentowna. Mamy dane zespolone, które wykazują, iż zyskowność wszystkich linii
razem to jest około 100 tys. zł. Czyli koszty, które pochłania, które wydatkujemy na to, aby te
autobusy poruszały się w poszczególnych strefach to jest 3.667.200 zł, natomiast przychody z
tytułu sprzedaży biletów tych poza strefą A, czyli: Bi C, to są 3.759.300 zł. Zyskowność na
wszystkich liniach, bo możemy to tylko i wyłącznie zanalizować po sprzedaży biletów tych
droższych. I tu mamy odpowiedź na pytanie – czy się opłaca. Natomiast, która gmina na ile jest
rentowna, nie odpowiemy dzisiaj. Tylko z danych statystycznych wiedząc ile osób, ilu ludzi jedzie
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danym autobusem, czyli tak naprawdę z opinii, które odbiera Komunikacja Miejska wewnętrznie.
Dlaczego kwoty się różnią między gminami? – To jest uzależnione oczywiście od negocjacji
pomiędzy spółką a danymi samorządami i tak naprawdę odnoszą się do ilości kursów, jakie
autobusy danego dnia odbywają. Jeżeli więcej jeździmy po jakiejś gminie, to pewnie kwota
wynegocjowana jest większa. Dopłaty do biletów to jest właśnie to dofinansowanie gminy, które
idzie przez nasz budżet. Generalnie zamyka się to bilansem dodatnim. Szczegółowej analizy co do
każdej linii możemy się spodziewać po bezpośredniej rejestracji, czyli po wprowadzeniu już biletu
elektronicznego. Dziękuję bardzo.”
2) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso (druk nr 75)
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę do projektu
uchwały zamieszczonego na druku nr 75 – w § 1 w pkt. 2 zamienić dotychczasowy zapis:”Pocztę
Polską” na zapis: „P.P.U.P. „Poczta Polska” - Centrum Sieci Pocztowej OR w Płocku – wszystkie
placówki na terenie miasta Płocka.”
3) zmiany uchwały Nr 962/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w
sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta
Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów i osób do tego uprawnionych (druk nr 74)
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę do projektu
uchwały zamieszczonego na druku nr 75 - w § 1 w pierwszym zdaniu dopisać: „(Dz.Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 156 z 10.08.2006 r., poz. 6117).”
4) odwołania z funkcji lekarza opiniującego wnioski osób ubiegających się o skierowanie do
Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, funkcjonującego w strukturach Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku (druk nr 69)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 69.
5) zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu
gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku będącego
jednostką organizacyjną Gminy Płock (druk nr 70)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 70.
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usługi zarządzania zasobem
mieszkaniowym gminy na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 77)
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ja bym poprosił o przybliżenie zapisów tej uchwały o
wyjaśnienie kwoty: 20.000 zł, 24.000 zł i 25.000 zł. Skąd się ta kwota bierze? Dlaczego jest taka duża,
bądź taka mała, jak to będzie finansowane, jak to się ma do ustawy o zamówieniach publicznych i
takie szerokie wprowadzenie. Dziękuję.”
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Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Chodzi o objęcie w
administrowanie nowego budynku
wybudowanego przy ul. Popłacińskiej i drugiego budynku, który już tam stoi. Kwoty wyliczane ze
średniej rynkowej. Trudno dzisiaj byłoby ją dokładnie przyjąć, czy to będzie 40 gr, 50 gr, czy 60 gr z
metra, więc zakładamy średnio 50 – 55 gr. Tak naprawdę okaże się, bo wystąpiliśmy z zapytaniem do
potencjalnych oferentów, za ile by mogli administrować. Stąd jest to bardzo ogólna kwota. W 2007
roku jest niższa, dlatego, że mamy już miesiąc luty. Pewnie od marca by przyszedł administrator, więc
ta kwota zabezpieczona może być niższa. Możemy raz w roku, oczywiście, do 6 tys. euro, zlecić takie
zadanie i co roku tą czynności powielać. To jest zgodne z przepisami, zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych teraz. Dziękuję.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Bardzo lakonicznie tutaj Pan Prezydent był uprzejmy się
odnieść. Na komisji uzyskaliśmy taką informację, że ten obiekt ma powierzchnię 1300 m². Tu
zakładając tę stawkę........ (Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała, iż taką powierzchnię ma jeden
budynek). Ja zrozumiałem, że to chodziło o dwa budynki. To w takim razie, Panie Prezydencie, jaka jest
powierzchnia tych dwóch budynków?”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „2.500 m².”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Tak, to już jest OK. I jeszcze mam jedno pytanie – jak to
się ma do połączenia zamówień, jeśli chodzi o ustawę o zamówieniach publicznych, bo spółka ARS,
dowiedzieliśmy się, ma wygrać ten przetarg i w związku z tym..... taka informacja padła na komisji.....
w związku z tym chciałbym się dowiedzieć, że jeżeli przypadkiem wygra spółka ARS, to w tym
momencie, jak to się ma do zasobów, które spółka ARS w tej chwili administruje? Czy to w tym
momencie nie będzie łączenie zamówień?”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Nie będzie żadnego
przetargu. Właśnie wyjaśniałem. Mamy prawo zlecić to z wolnej ręki, a zapytamy dzisiejszych
administratorów o ceny za jakie podjęliby się takiego administrowania, dlatego, żeby nie preferować
spółki w tym momencie. Więc prawdopodobnie zaproponujemy stawkę najniższą z oferowanych na
rynku. I tak można robić. Żaden przetarg nic do tego nie ma. Jest zresztą wykładania prawna, która
mówi o tym, że samorząd gminny może powierzać administrowanie podmiotom bez przetargu, o ile te
podmioty zostały powołane do tego celu, tak, jak : ARS, MZGM. To są podmioty ze 100%-owym
udziałem gminy właśnie powołane w celu administrowania między innymi zasobami gminnymi. Nie
trzeba robić przetargu. Po co było w takim razie te spółki powoływać? One mogą administrować
naszym zasobem i stąd się to bierze. Natomiast, żeby nie wynikała tutaj pomoc nadgorliwa dla spółki,
lub nie, chcielibyśmy, żeby stosowali ceny rynkowe. Po to to zapytanie. Raz w roku możemy takiego
zlecenia udzielić. Dziękuję.”
7) zmiany uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
zmienionej uchwałami: uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004
roku, uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku oraz
uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, uchwałą nr
1016/LXII/06 z dnia 24 października 2006 roku (druk nr 72)
Pan radny Andrzej Nowakowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
To jest ta uchwała właśnie dotycząca komunikacji miejskiej, o której myślałem, że mowa, kiedy
wróciłem ze spotkania przewodniczących klubów, dotyczącego Wisły Płock. Otóż ja mam pytanie,
jak wpłynie to na wyniki ekonomiczne spółki, bo tutaj informacji w uzasadnieniu na ten temat nie
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ma. A przy okazji chciałbym zaapelować i prosić, bo takie informacje na komisji były, że dzięki
temu, że wydłużamy, to Komunikacja będzie miała lepszy bilans ekonomiczny, że więcej będzie
wpływów. Natomiast chciałbym zaapelować o wydłużenie linii nr 20 ulicą Otolińską do ulicy
Żyznej. Po raz kolejny ja już interpelacją upominałem się o to i prosiłem. Mam nadzieję, że ta
sprawa jakoś tam dalszego ciągu nabiera. To jest ważne dla mieszkańców ulicy Otolińskiej,
Granicznej, Boryszewskiej, którzy bardzo często po prostu tamtędy muszą dostać się do pracy, a
brak jak gdyby tam kursu co do Otolińską chociażby linii nr 20, sprawia, że jest to stosunkowo
utrudnione. Także proszę o kontynuację jak gdyby tego wątku też. Dziękuję.”
Pani radna Bożena Musiał powiedziała: „Panie Prezydencie ja mam pytanie, ponieważ tutaj
w uzasadnieniu mamy, że wydłużamy jedną z linii w związku z podpisanym porozumieniem z
gminą Gozdowo, jak wygląda, czy mamy podpisane porozumienie z gminą Duninów. Czy w ogóle
jest jakaś szansa na podpisanie tego porozumienia?”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Zarówno z gminą Gozdowo, jak i z Nowym Duninowem
porozumienia mamy podpisane. W ramach właśnie tych porozumień przedłużamy jakby kursowych
linii. Jak to się dzieje, że przedłużając to Komunikacja Miejska zyskuje – tak, że do każdego
wozokilometra podane gminy dopłacają. Tak w przypadku linii nr 1 to jest stawka 2,14 za
wozokilometr, w przypadku linii nr 8 to jest stawka 2,20. Więc generalnie reasumując tak, nie potrafię,
zresztą powiedziałem już, Panie radny, 10 minut temu, jak Pana nie było tu, nie jesteśmy w stanie
pokazać rentowności danej linii, poszczególnych linii, do momentu, kiedy nie zafunkcjonuje już system
monitorowania związany z biletem elektronicznym. Natomiast wszystkie linie, które wyjeżdżają poza
strefę A, bilansują się dodatnio. Kwotę już przytaczałem. Natomiast, jeśli chodzi o linię nr 20 w ul.
Otolińskiej, to rozmawialiśmy kilka dni temu. Ja Panu radnemu mówiłem, że taką linię przedłużamy.
Nie trzeba tutaj specjalnie o to wnioskować, bo wiemy, że linia nr 20 musi być w ul. Otolińskiej
przedłużona. Kwestia tylko zorganizowania pętli. Dotychczasowe negocjacje z właścicielem terenu nie
satysfakcjonowały spółki. Po prostu za duża cena. Szukamy w tej chwili nowej lokalizacji dla pętli. 20tka będzie przedłużona. Dziękuję.”
8) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku
(druk nr 73)
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił autopoprawkę do projektu
uchwały zamieszczonego na druku nr 73 – w § 1 w pierwszym zdaniu po wyrazach: „z dnia 22
listopada 2005 r.” należy dopisać wyrazy: „(Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego Nr 271, poz.9110).”
9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (druk nr 78)
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka
Rado! Szanowni Państwo! Pozwólcie, że kilka zdań wyjaśnienia do tego projektu, który być może na
Sesji Rady Miasta jest projektem nowym i taką tzw. wrzutką, natomiast w kwestiach rozwoju miasta
jest już znanym, jak sądzę, pomysłem, który chcemy konsekwentnie realizować. Ideą tego projektu
uchwały i w ogóle naszego zamierzenia było poszukiwanie terenów rozwojowych miasta Płocka,
głównie pod kątem budownictwa mieszkaniowego, w tym głównie pod kątem budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego, choć oczywiście obszar, o którym mówimy musi być nie tylko taki
jednorodny wyposażony w działki budowlane pod kątem domków jednorodzinnych, ale muszą być tam
sfery wkomponowane umiejętnie: sfera usług, jak również być może budownictwo wielorodzinne trzy
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– czterokondygnacyjne. To wyniknie z dalszych rozważań fachowców, którzy między innymi będą
tworzyć plany zagospodarowania przestrzennego. Ale zanim do tego dojdzie powinniśmy po pierwsze
pozyskać ten teren. Teren, który jest byłym PGR-em Gulczewo o powierzchni całkowitej 151 ha.
Własność tego terenu – dziś jest on we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
Warszawa filia w Łodzi. Zamieszkuje na tym terenie 67 mieszkańców. Są to mieszkańcy, którzy
mieszkają w budynkach byłego PGR Gulczewo. Teren ten określony na mapie takim oto obszarem
(pokaz mapy) może służyć w sposób znakomity w średnim i długim okresie jako zabezpieczenie
terenów na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Co prawda w Płocku posiadamy jeszcze pewne
tereny do wypełnienia budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, ale tak naprawdę
za kilka lat, za 3-4 lata, będzie na obszarze naszego miasta w tym zakresie już pewien problem.
Wiemy, iż wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej, w części po stronie miasta, budownictwo, szczególnie
jednorodzinne, rozwija się w sposób bardzo dynamiczny i z każdym rokiem przybliżamy się do gminy
Słupno. Po drugiej stronie tzw. Gulczewo Nowe będące w zasobach gminy Słupno również bardzo
dynamicznie pod tym kątem się rozwija. W związku z tym bardzo logicznym jest wypełnienie
kolejnych obszarów, jeśli to jest tylko w sposób formalny możliwe, do zagospodarowania również pod
takim kątem. I teraz, jeśli chodzi o sprawy formalne. Otóż, aby to przedsięwzięcie nam się udało,
musimy po pierwsze wystąpić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dwoma
wnioskami. Z po pierwsze – zmianą granic administracyjnych miasta Płocka poszerzającą o ten obszar i
o jeszcze jeden, o którym za chwilę powiem. Po drugie zaś o zmianę własności gruntów z Agencji
Nieruchomości Rolnych na rzecz miasta Płocka. Wszystkie wnioski musimy złożyć do końca marca
bieżącego roku. Myśmy nie chcąc wywoływać żadnych sporów, już nie mówiąc o awanturach
sąsiedzkich z gminą Słupno, rozmawiali jeszcze w ubiegłym roku, latem ubiegłego roku, o takim
przedsięwzięciu. Okres wyborczy nie był dobry do podejmowania takich decyzji przez poszczególne
gminy, szczególnie gminę Słupno, w związku z tym po wyborach, konkretnie na początku tego roku,
wznowiliśmy rozmowy. Wiemy, że w tej chwili jest dyskutowana sprawa w Urzędzie Gminy Słupno, a
także jest wprowadzana na komisje rady Gminy Słupno. Po wyborach zdania wśród radnych są
podzielone, ale to już jest jakby autonomiczna decyzja Rady Gminy Słupno jak zaopiniuje ten projekt.
Jest to jeden z elementów, który musi towarzyszyć temu wnioskowi. Kolejnym jest przeprowadzenie
konsultacji z mieszkańcami miasta Płocka. Jest to wymóg bardziej formalny, niż faktyczny. Otóż
bardziej formalny, dlatego, że cel, jakim ma służyć ten teren oraz poszerzenie granic administracyjnych
miasta Płocka, nie sądzę, aby spotkało się z wieloma sprzeciwami naszych mieszkańców. Jak sądzę
będzie tutaj powszechna akceptacja dla takich działań, natomiast sprawy formalne muszą być spełnione,
abyśmy nie popełnili żadnego w tym zakresie błędu. Dlatego proponujemy Państwu uchwałę
upoważniającą do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Płocka. W sensie praktycznym chcemy
zorganizować te konsultacje poprzez organizacje, i to byłyby kluczowe konsultacje, czterech otwartych,
nagłośnionych w mediach i nie tylko w mediach, spotkań dla mieszkańców Płocka w obrębie czterech
okręgów wyborczych, w jakich ubiegaliśmy się o mandaty do Rady Miasta Płocka. Na tych
spotkaniach, na które, mam nadzieję, wielu mieszkańców miasta Płocka zechce przyjść, aby
porozmawiać o tym projekcie i wypowiedzieć się w odpowiednich ankietach na temat tego projektu,
można również porozmawiać o innych bieżących sprawach naszego miasta. Dlatego koniecznym jest,
aby w dniu dzisiejszym podjąć decyzję upoważniającą nas do takich konsultacji. I ponieważ dziś nie
sposób uniknąć uchwały, w której by nie było autopoprawki, w związku z tym ja również do tej
uchwały zaproponuję pewną autopoprawkę. Nie wiem, skąd wyniknął ten błąd. Być może jest to błąd
przy przepisywaniu, ale sprawa jest bardzo oczywista. Otóż przy okazji poszerzenia granic
administracyjnych również na odcinku od Podolszyc od Jaru do skrzyżowania z ul. Harcerską
wybudować drugie pasmo ul. Wyszogrodzkiej tak, aby już na całej długości były te dwa pasma. Tutaj
zakończone albo sygnalizacją świetlną, albo rondem, to już niech fachowcy rozstrzygną, co będzie
lepsze z punktu widzenia komunikacyjnego. Aby inwestować nasze środki pieniężne musimy również
o ten drobny pasek zmienić granice administracyjne miasta Płocka, więc poszerzyć granice
administracyjne o pasek, który jest tak naprawdę... o pas ziemi, który jest zarezerwowany pod kątem
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drugiej nitki. Jest tylko problem wykupu części gruntów plus jednej posesji. Wstępne rozmowy już
były. Tutaj nie będzie sprzeciwu, być może tylko dyskusja nad wysokością odszkodowania za wykup.
W związku z tym proponuję, aby w § 1 uchwały, którą Państwo otrzymaliście, która brzmi teraz w pkt.
2: Ustala się następującą treść pytania w przedmiocie konsultowanej sprawy: „Czy jesteś za zmianą
granic administracyjnych Miasta Płocka, polegającą na włączeniu działek z terenu Gulczewo...” i tutaj
dodać: „.... i części działek (drugie pasmo ul. Wyszogrodzkiej) z obrębu Gulczewo Kolonia Gmina
Słupno?”. Więc uzupełniamy uchwałę w zakresie pytania tylko o ten element. Czyli § 1 pkt. 2
brzmiałby w następujący sposób, jeszcze raz czytam: „Ustala się następującą treść pytania w
przedmiocie konsultowanej sprawy: „Czy jesteś za zmianą granic administracyjnych Miasta Płocka,
polegającą na włączeniu działek z terenu PGR Gulczewo i części działek (drugie pasmo ul.
Wyszogrodzkiej) z obrębu Gulczewo Kolonia Gmina Słupno?”
Podobnie w uzasadnieniu. Uzasadnienie, które rozpoczyna się w drugiej części od słowa: „Przyłączenie
części obrębu PGR Gulczewo...” brzmiałoby w sposób następujący: „Przyłączenie części obrębu PGR
Gulczewo i części działek z obrębu Gulczewo Kolonia do terenu miasta Płocka będzie w okresie
perspektywicznym zabezpieczało rozwój zabudowy miejskiej o charakterze mieszkaniowym w kierunku
wschodnim oraz umożliwi budowę drugiego pasma ul. Wyszogrodzkiej pomiędzy osiedlem Podolszyce
Północ a skrzyżowaniem ul. Wyszogrodzkiej i Harcerskiej w Płocku.” Drodzy Państwo, to byłby
początek dwóch ważnych dla miasta inwestycji. W ten sposób coraz bardziej, coraz lepszymi drogami
zbliżalibyśmy się do Warszawy. Myślę, że na jednorazowy skok o kilkadziesiąt kilometrów nie mamy
dziś szans, ale to znacznie ułatwiłoby również, rozwiązałoby problemy komunikacyjne naszego miasta.
A jeśli w przyszłości, w perspektywie na przykład trzech lat, miałoby tu powstać duże osiedle
mieszkaniowe, to również to rozwiązanie komunikacyjne jest w tym zakresie niezbędne, dlatego proszę
o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały wraz z małą autopoprawką. Dziękuję.”
Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! Po prostu z uwagi na autopoprawkę Pana Prezydenta, że dodano tutaj
część działek, która będzie służyła na poszerzenie pasa drogowego, również w Załączniku nr 1 należy
uzupełnić o dopisanie jeszcze tych działek, czy części działek, które będą właśnie na ten pas drogowy
zajęte. Tylko ta uwaga będzie. Tutaj po prostu, jak z Panem Prezydentem rozmawiałem, że będzie to
uszczegółowione w tym załączniku, też jako część autopoprawki Pana Prezydenta.”

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
Pan radny Paweł Kolczyński Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka odczytał treść stanowiska
(po wprowadzeniu zmian) w sprawie ewentualnego wycofania się PKN Orlen S.A. Z finansowania
Wisły Płock:
Stanowisko Rady Miasta Płocka w sprawie ewentualnego wycofania się PKN ORLEN S.A. z
finansowania Wisły Płock.
Z ogromnym niepokojem przyjmujemy informacje o planowanym wycofaniu się Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z finansowania klubu sportowego Wisła Płock. Jako radni
miasta, osoby, którym zaufali mieszkańcy Płocka nie możemy pozostać obojętni wobec tej ważnej dla
Płocka sprawy.
Wisła jest jednym z symboli naszego miasta. W ciągu 60 lat na stałe wpisała się w pejzaż
Płocka, a sukcesy zespołów piłki nożnej i szczypiornistów doskonale promowały Płock na arenie
ogólnopolskiej i światowej. To na boiskach Wisły wielu młodych płocczan kształtowało swoje
postawy, tu szukało autorytetów.
Pięć tytułów Mistrza Polski w piłce ręcznej, Puchar i Superpuchar Polski, udział w rozgrywkach
UEFA w piłce nożnej oraz Lidze Mistrzów w piłce ręcznej to osiągnięcia, z których miasto i klub
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mogą być dumne. Nierozważne wycofanie się z finansowania sportu na profesjonalnym poziomie nie
może tego zaprzepaścić.
Obowiązkiem radnych, jest zrobić wszystko, żeby ratować przyszłość Klubu, bez którego Płock stanie
się sportową pustynią. Wiemy, że można to uczynić jedynie przy udziale PKN ORLEN. Największe
przedsiębiorstwo w Europie Środkowowschodniej umiejscowione jest właśnie tu. To Płocczanie
budowali koncern, płocczanie w nim pracują i płocczanie żyją z nim od lat!!! Musi być między nimi
symbioza. Nie wyobrażamy sobie, że może być inaczej.
Nieoceniona jest rola społeczna i wychowawcza klubu. Od lat Wisła inicjuje i aktywnie
uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych. Aktywność klubu na tym polu została doceniona,
między innymi, zaszczytnym wyróżnieniem przez Kapitułę Statuetki „Jesteś przyjacielem”, która
została wręczona Wiśle za szczególne zaangażowanie w pomoc osobom niepełnosprawnym.
Przedstawicielom PKN ORLEN S.A. nie wolno zapominać również o wychowawczej roli Wisły. W
młodzieżowych drużynach piłki ręcznej i nożnej trenuje obecnie wielu młodych płocczan. Klub
współpracuje ze wszystkimi płockimi szkołami. Oferta uprawiania sportu i kibicowania najlepszym
płockim zawodnikom daje alternatywę dla plagi patologii społecznych zagrażających młodemu
pokoleniu.
PKN ORLEN dało ogromne nakłady finansowe na stworzenie jednego z najlepszych obiektów
sportowych w Polsce. Cały ten dorobek w sferze społecznej i materialnej może zostać
zaprzepaszczony jedną decyzją władz ORLENU. Nie wolno nam przejść obok tego problemu
obojętnie.
Niewiele jest obecnie możliwości korzystania z instytucji kulturalno-rozrywkowych. Trwają
remonty jedynego w mieście kina i teatru. W tej sytuacji to właśnie Wisła oprócz emocji czysto
sportowych regularnie zapewnia płocczanom rozrywkę na najwyższym poziomie.
Wielkie przedsiębiorstwa nie tylko pomnażają zyski, ale pełnią również istotną misję społeczną.
Powinnością koncernu winno być również wspieranie wielu inicjatyw społecznych, a więc i sportu.
Tym bardziej, że przez dziesięciolecia płocka rafineria miała negatywny wpływ na środowisko
naturalne w mieście i jego okolicach. Skoro sąsiadując z ORLENEM skazani jesteśmy na utratę
zdrowia, miejmy coś w zamian! I niech będą to pozytywne emocje, jakie dają płocczanom sportowcy
Wisły.
Jako radni miasta Płocka jesteśmy przeciwni wycofaniu się PKN ORLEN S.A. ze sponsorowania
Wisły Płock. Jesteśmy przekonani, że utrzymanie finansowania na przynajmniej takim samym
poziomie spowoduje, że sportowcy odwdzięczą się wynikami.
Wisła nie jest podrzędnym klubem, który może po prostu zniknie ze sportowej mapy Polski na skutek
pochopnej decyzji władz potężnego przedsiębiorstwa.
Apelujemy do członków zarządu koncernu o wnikliwe rozpatrzenie tej ważnej dla Płocka
sprawy. W ogromnym budżecie z pewnością znajdą się środki także na sport, tym bardziej, że klub
nie jest wielkim ciężarem dla Orlenu. Rocznie PKN przekazuje Wiśle 10 milionów złotych na dwie
sekcje, w ramach umowy sponsorskiej, oraz półtora miliona na utrzymanie obiektu. Nie są to
wygórowane fundusze. Radości, jakiej dostarcza Klub mieszkańcom Płocka, żyjących przecież w
cieniu jego smutnych kominów nie da się wycenić.
Powyższe stanowisko zostało poddane pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw - 0
wstrzymujące- 0
W wyniku głosowania stanowisko zostało przyjęte.
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Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1) zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 76)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 76 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za- 22
przeciw - 0
wstrzymujące- 1
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 66/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w
sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok stanowi Załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu.

2) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso (druk nr 75)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 75 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw - 0
wstrzymujące- 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w
sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso stanowi Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

3) zmiany uchwały Nr 962/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w
sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych jednostek organizacyjnych miasta
Płocka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów i osób do tego uprawnionych (druk nr 74)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 74 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw - 0
wstrzymujące- 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.
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UCHWAŁA NR 68/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w
sprawie zmiany uchwały Nr 962/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca
2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Płocka lub budżetowych
jednostek organizacyjnych miasta Płocka, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego
uprawnionych stanowi Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

4) odwołania z funkcji lekarza opiniującego wnioski osób ubiegających się o skierowanie do
Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, funkcjonującego w strukturach Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku (druk nr 69)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 69.
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw - 0
wstrzymujące- 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 69/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w
sprawie odwołania z funkcji lekarza opiniującego wnioski osób ubiegających się
o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, funkcjonującego w
strukturach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w
likwidacji w Płocku stanowi Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

5) zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu
gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku będącego
jednostką organizacyjną Gminy Płock (druk nr 70)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 70.
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw - 0
wstrzymujące- 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 70/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w
sprawie zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji
zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno –
Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Gminy Płock stanowi
Załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usługi zarządzania zasobem
mieszkaniowym gminy na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 77)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 77.
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw - 0
wstrzymujące- 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 71/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usługi zarządzania
zasobem mieszkaniowym gminy na okres przekraczający rok budżetowy stanowi
Załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

7) zmiany uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
zmienionej uchwałami: uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004
roku, uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku oraz
uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, uchwałą nr
1016/LXII/06 z dnia 24 października 2006 roku (druk nr 72)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 72.
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw - 0
wstrzymujące- 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 72/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w
sprawie zmiany uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia
2003 roku zmienionej uchwałami: uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z
dnia 16 marca 2004 roku, uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28
czerwca 2005 roku oraz uchwałą nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28
marca 2006 roku, uchwałą nr 1016/LXII/06 z dnia 24 października 2006 roku
stanowi Załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

8) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku
(druk nr 73)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 73 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw - 0
wstrzymujące- 0
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 73/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w
sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi
Dróg w Płocku stanowi Załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

9) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (druk nr 78)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 78 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za- 23
przeciw - 0
wstrzymujące- 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 74/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w
sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stanowi Załącznik nr 21 do
niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka złożył sprawozdanie z pracy między
Sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 30 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r.. Poinformował:
W

W
W
W
W
W
W
W
W

Prezydent Miasta wraz z Pełnomocnikiem d/s Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form
Zwalczania Bezrobocia uczestniczyli w spotkaniach i rozmowach związanych z pozyskaniem
poważnego inwestora do Płocka. Obecnie trwają kolejne negocjacje. Spotkania odbywały się w
Ministerstwie Skarbu Państwa, w Ministerstwie Gospodarki i w Brukseli w siedzibie
europejskiej firmy, inwestora, który, jak powiedział Prezydent: „ewentualnie może zagościć w
naszym mieście”. Pan Prezydent dodał także: „ewentualnie dlatego, że zostaliśmy
zakwalifikowani jako jedyne miasto w Polsce do przedostatniego etapu kwalifikacji, ale mamy
kilka miast konkurencyjnych. Najsłabszym punktem, co może budzić zdziwienie, naszej oferty,
jest oferta energetyczna. Mamy jedną, jak się okazuje, z najdroższych w Europie energii”,
odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, poświęcona głównie zapewnieniu
bezpieczeństwa podczas ferii zimowych dzieci i młodzieży,
Prezydent Miasta spotkał się z przedstawicielami firmy CNH Polska na temat dalszych
zamierzeń inwestycyjnych, na temat wspólnych przedsięwzięć miasta z CNH,
wręczone zostały nagrody płockim srebrnym medalistom Mistrzostw Świata w piłce ręcznej,
odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego,
Prezydent Miasta i Zastępca Prezydenta Piotr Kubera uczestniczyli w walnym zebraniu
delegatów Solidarności oświaty,
Prezydent Miasta i jego Zastępcy uczestniczyli w IV integracyjnym turnieju halowej piłki
nożnej drużyn mieszanych,
na Balu Sportu uhonorowano najlepszych sportowców i trenerów Płocka,
w auli Ratusza odbyła się uroczystość związana z emisją monety upamiętniającej Płock,
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W
W

W

W

W

W
W

Prezydent Miasta brał udział w naradzie poświęconej zasadom współpracy mazowieckiego
kuratora oświaty z organami prowadzącymi,
Zastępca Prezydenta Tomasz Kolczyński: brał udział w uroczystości wręczenia decyzji
uprawnień budowlanych absolwentom; brał udział w spotkaniu z przedstawicielami Klubu
Morka; brał udział udział w spotkaniu w ramach realizowanego przez miasto projektu ADHOC;
spotkał się z Dyrektorem d/s gospodarczych PERN w sprawie rozwiązań komunikacyjnych
wokół PERN oraz w sprawie ewentualnej budowy Galerii Wisła na Podolszycach Północ;
Zastępca Prezydenta Miasta Dariusz Zawidzki brał udział w posiedzeniu zespołu opiniującego
wnioski z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; brał udział w
integracyjnym turnieju w Gimnazjum nr 3; uczestniczył w spotkaniach ze spółkami gminnymi;
uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami portugalskiej firmy Mota – Engil Polska S.A. w
sprawie oferty współpracy; uczestniczył w spotkaniu na temat rewitalizacji ul. Tumskiej;
Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Kubera: brał udział w podsumowaniu plebiscytu na
najlepszego piłkarza ręcznego i nożnego Wisły Płock pn.: „Płockie Orły 2006”; brał udział w
komisjach konkursowych na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
miasta w zakresie ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz w otwartym konkursie ofert w
oświacie; brał udział w konkursach na wybór dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 13 w Płocku
oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku,
w terminie od 31 stycznia 2007 r. do 26 lutego 2007 r. radni Rady Miasta Płocka zgłosili 42
interpelacje (8 podczas Sesji Rady Miasta, 34 między Sesjami Rady Miasta). Dotychczas
udzielono odpowiedzi na 25 interpelacji. Od początku kadencji radni zgłosili 72 interpelacje,
do skrytek radnych została przekazana pisemna informacja na temat realizacji zadań Zespołu d/s
Strategicznych Inwestycji Drogowych (Załącznik nr 22 do niniejszego protokołu),
rozpoczęła się w praktyce budowa kolejnego odcinka ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy
Zakładem Energetycznym a osiedlem Podolszyce. Prezydent Miasta powiedział m.in.: „Według
harmonogramu, jaki przyjął sobie wykonawca, termin zakończenia opiewa na sierpień tego
roku. Jest to mniej więcej taki sam termin, jak dokończenie dróg dojazdowych wraz z estakadą
do mostu. Także sierpień będzie, mam nadzieję, miesiącem, w którym otworzymy już ruch
komunikacyjny na tym obszarze, bez korków.”

Ad. pkt 7
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka złożył sprawozdanie z pracy
między Sesjami Rady Miasta Płocka. Poinformował:
W

Przewodniczący Rady Miasta Płocka Tomasz Korga:
W 12.01.2007 r. uczestniczył w koncercie Płockiej Orkiestry Symfonicznej,
W 16.01.2007 r. uczestniczył w koncercie Rafała Blechacza,
W 26.01.2007 r. uczestniczył w uroczystościach związanych z 30-leciem Płockiej Orkiestry
Symfonicznej,
W 27.01.2007 r. na zaproszenie Rady Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka brał udział w
zabawie noworocznej,
W 9.02.2007 r. uczestniczył w koncercie Orkiestry Symfonicznej,
W 8.02.2007 r. uczestniczył w programie z okazji 110 rocznicy urodzin i 45 rocznicy śmierci
Władysława Broniewskiego,
W 17.02.2007 r. uczestniczył w spotkaniu z Jerzym Zelnikiem,
W 16.02.2007 r. uczestniczył w walnym zebraniu delegatów Międzyzakładowej Organizacji
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Płocku,
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brał udział w pracach komisji Rady Miasta Płocka,
W przyjmował interesantów,
Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Stanisław Kwiatkowski:
- uczestniczył w posiedzeniach komisji,
- przyjmował interesantów,
W spotkał się m.in. z przedstawicielami
mieszkańców bloku przy ul. Wolskiego, z
mieszkańcami osiedla Winiary, z Klubem Amazonki,
W uczestniczył w spotkaniu noworocznym z załogą Szpitala Wojewódzkiego,
W brał udział w spotkaniu przedsesyjnym,
Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Arkadiusz Iwaniak:
W uczestniczył w koncertach organizowanych przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną,
W spotkał się Radą Mieszkańców Osiedla Międzytorze,
W spotkał się z z mieszkańcami budynku przy ul. Rybaki 7 i mieszkańcami budynków przy ul.
Dobrzyńskiej,
W uczestniczył w spotkaniu przedsesyjnym,
Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Artur Jaroszewski:
W przyjmował interesantów,
W spotykał się z mieszkańcami m.in. na temat budowy ulicy na os. Imielnica oraz na temat
rewitalizacji płockiej Starówki,
W uczestniczył w spotkaniu przedsesyjnym.
W
W

W

W

Ad. pkt 8
Radni złożyli interpelacje:
1/ Pani radna Bożena Musiał złożyła interpelacje:
W

dot. zabezpieczenia projekcji filmowych dla mieszkańców Płocka na czas budowy kina
"Przedwiośnie” (Załącznik nr 23 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: dot. zabezpieczenia projekcji filmowych dla mieszkańców Płocka na
czas budowy kina "Przedwiośnie".
- Proszę o rozważenie możliwości podpisania umowy z Max-Filmem lub innym dystrybutorem na
projekcję filmów dwa lub trzy dni w tygodniu korzystając np. z sali narad Urzędu Miasta Płocka
lub sali koncertowej Szkoły Muzycznej lub auli którejś z uczelni Płocka.
Uzasadnienie interpelacji:
Płock w ostatnich latach staje się pustynią kulturalną – brak kina, teatru. Nabliższe placówki tego
typu to Warszawa, Włocławek lub Łódź. Czas budowy nowego kina to około 1 rok. Zbliżające się
długie wieczory wiosenne i letnie na pewno zapewnią dużą frekwencję na proponowanych filmach
młodzieży młodzieży i dorosłych, a także dzieci.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania:Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:- dot. usunięcie reklam stojących z ulicy Tumskiej (Załącznik nr 24 do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
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Przedmiot, temat interpelacji: usunięcie reklam stojących z ulicy Tumskiej.
Uzasadnienie interpelacji:
Po remoncie ulicy Tumskiej miały zniknąć reklamy stojące, które nie pasują do architektury ulicy.
Kto odpowiada za zaistniałą sytuację. Reklamy powinny być umieszczane w miejscach
przygotowanych.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania:Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:2/ Pan radny Andrzej Nowakowski złożył interpelacje:
dot. kosztu zakupu, zainstalowania oraz eksploatacji sygnalizacji świetlnej na ulicy
Wyszogrodzkiej przy wjeździe na nowy most (Załącznik nr 25 do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Jaki był koszt zakupu, zainstalowania oraz eksploatacji sygnalizacji
świetlnej na ulicy Wyszogrodzkiej przy wjeździe na nowy most?
Uzasadnienie interpelacji:Wnioski, ewentualne źródła finansowania:Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:W

dot. zaawansowania prac nad wprowadzeniem biletu elektronicznego oraz rozszerzenia
świadczonych za jego pomocą usług (Załącznik nr 26 do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na temat zaawansowania prac nad
wprowadzeniem biletu elektronicznego oraz rozszerzenia świadczonych za jego pomocą usług.
Uzasadnienie interpelacji: Podczas VI Sesji R.M. zdjęta została uchwała dotycząca wyeliminowania
biletów okresowych – papierowych i zastąpienia ich biletami elektronicznymi.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania:Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:W

dot. informacji na temat czasu i sposobu przeprowadzenia badania, które wskazywałoby, ilu
młodych ludzi wyjeżdża z Płocka do pracy za granicą i jaki wpływ ma ten fakt na spadek
bezrobocia (Załącznik nr 27 do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: W kontekście materiału na temat realizacji postanowień uchwały w
sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płocku proszę o informację na temat czasu
i sposobu przeprowadzenia badania, które wskazywałoby, ilu młodych ludzi wyjeżdża z Płocka do
pracy za granicą i jaki wpływ ma ten fakt na spadek bezrobocia.
Uzasadnienie interpelacji:Wnioski, ewentualne źródła finansowania:Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:W

W

dot. inwestycji dotyczącej rozbudowy LO Im Wł. Jagiełły oraz kwestii opóźnień w budowie
boisk sportowych przy tym LO (Załącznik nr 28 do niniejszego protokołu)
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Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację, na jakim etapie realizacji znajduje się inwestycja
dotycząca rozbudowy LO Im Wł. Jagiełły oraz jak została rozwiązana kwestia opóźnień w budowie
boisk sportowych przy tym LO.
Uzasadnienie interpelacji:Wnioski, ewentualne źródła finansowania:Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

W

dot. dostępu do protokołów pokontrolnych, które powinny być zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej (Załącznik nr 29 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Dlaczego mieszkańcy miasta nie mają dostępu do protokołów
pokontrolnych, które powinny być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej?
Uzasadnienie interpelacji:Wnioski, ewentualne źródła finansowania:Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

W

dot. uwag zamieszczonych w protokole z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji
Miejskich, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Płocka na podstawie
Zarządzenia Nr 4487/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24.01.2006 a dotyczącej zadania:
Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyńskiego" do Katedry wraz z budową
Amfiteatru (Załącznik nr 30 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Jakie działania zostały podjęte przez p. Prezydenta w kontekście
uwag zamieszczonych w protokole kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji Miejskich, w
Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Płocka na podstawie Zarządzenia Nr 4487/06
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24.01.2006 a dotyczącego zadania: Umocnienie Skarpy Wiślanej
na odcinku od "Hotelu Starzyńskiego" do Katedry wraz z budową Amfiteatru.
Uzasadnienie interpelacji: Czy podczas realizacji tej inwestycji nie doszło do złamania prawa?
Wnioski, ewentualne źródła finansowania:Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

3/ Pan radny Jerzy Seweryniak złożył interpelacje:
-dot. wyrównania poboczy na ulicy: Góry, Łąckiej i Ciechomickiej oraz przeglądu dróg
nieutwardzonych na Osiedlu Góry, Ciechomice i Pradolina Wisły, wycięcia suchych drzew na
ul. Kutnowskiej oraz na ul. Ciechomickiej przy posesji Nr 9 oraz naprzeciwko Zakładu "HERO"
na ul. Ciechomickiej, wycięcia drzewa przy posesji Nr 44 na ulicy Góry (Załącznik nr 31 do
niniejszego protokołu)
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Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Do Pana Prezydenta Miasta Płocka i Zarządu:
1.Bardzo proszę o wyrównanie poboczy na ulicy: Góry, Łąckiej i Ciechomickiej oraz przeglądu
dróg nieutwardzonych na Osiedlu Góry, Ciechomice i Pradolina Wisły.
2. Proszę o wycięcie suchych drzew na ul. Kutnowskiej oraz na ul. Ciechomickiej przy posesji Nr 9
oraz naprzeciwko Zakładu "HERO" na ul. Ciechomickiej.
3. Proszę o wycięcie drzewa przy posesji Nr 44 na ulicy Góry, które rośnie w bramie wjazdowej.
Uzasadnienie interpelacji:Wnioski, ewentualne źródła finansowania:Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

W

dot. ustawienia "wiaty przystankowej" na ul. Ciechomickiej i Św. Siostry Faustyny oraz na
ul. Dobrzykowskiej na granicy miasta (Załącznik nr 32 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Do Pana Prezydenta Miasta Płocka i Zarządu
Bardzo proszę Pana Prezydenta o wyrażenie zgody ustawienia "wiaty przystankowej" na ul.
Ciechomickiej i Św. Siostry Faustyny oraz na ul. Dobrzykowskiej na granicy miasta.
Uzasadnienie interpelacji:Wnioski, ewentualne źródła finansowania:Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

4/ Pan radny Artur Jaroszewski złożył interpelację:
- dot. remontu przychodni przy ulicy Jasnej (Załącznik nr 33 do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Dotyczy remontu przychodni przy ulicy Jasnej.
Kiedy rozpocznie się remont budynku przychodni? Kiedy przewidywane jest zakończenie remontu?
Jakie będzie przeznaczenie budynku po remoncie? Czy w trakcie remontu przewidziane jest
podwyższenie budynku o 1 lub 2 kondygnacje?
Uzasadnienie interpelacji: Budynek byłej przychodni przy ulicy Jasnej od miesięcy niszczeje.
Cyklicznie jest dewastowany. W celu powstrzymania dalszego niszczenia wskazane byłoby szybkie
rozpoczęcie zaplanowanego w Budżecie Miasta Płocka na rok 2007 remontu.
Budynek w trakcie remontu powinien być gruntownie zmodernizowany i unowocześniony.
Parterowa bryła budynku bardziej przypomina barak niż miejską zabudowę.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Budżet Miasta Płocka 2007.
Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:5/ Pan radny Krzysztof Buczkowski złożył interpelację:
W

dot. inwestycji pt. "Budowa hali widowiskowo-sportowej" (Załącznik nr 34 do niniejszego
protokołu)
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Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na jakim etapie jest inwestycja pt. "Budowa hali
widowiskowo-sportowej".
Czy w trakcie spotkań z władzami Orlenu oraz Ministerstwa Skarbu były poruszone sprawy
związane z finansowaniem wspomnianej budowy hali widowiskowo-sportowej?
Uzasadnienie interpelacji:Wnioski, ewentualne źródła finansowania:Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

6/ Pan radny Eryk Smulewicz złożył interpelacje:
W

dot. modernizacji parkingu przy wieżowcach i pawilonach usługowo – handlowych
zlokalizowanych przy ul. Dobrzyńskiej – skrzyżowanie z ul. Na Skarpie (przy rondzie)
(Załącznik nr 35 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o dokonanie modernizacji parkingu przy wieżowcach i
pawilonach usługowo – handlowych zlokalizowanych przy ul. Dobrzyńskiej – skrzyżowanie z ul.
Na Skarpie (przy rondzie)
Uzasadnienie interpelacji: Parking służy mieszkańcom pobliskiego wieżowca oraz klientom
pawilonów handlowo – usługowych. Są to w większości mieszkańcy osiedla "Skarpa". Problemem
jest fatalny stan nawierzchni. Utrudnia to bezpieczne poruszanie się i parkowanie, w tym
prowadzenie działalności gospodarczej.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania:Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

W

dot. informacji na temat funkcjonowania Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego
(Załącznik nr 36 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przedstawienie informacji na temat funkcjonowania
Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego. Proszę o informację ile na dzień dzisiejszy
przedsiębiorstw jest zlokalizowanych w Parku, ile z tego tytułu powstało nowych miejsc pracy.
Proszę wymienić jakie przedsiębiorstwa zainwestowały w Parku. Proszę podać informację ile osób
jest zatrudnionych w spółce Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny. Jakie są perspektywy
tworzenia nowych miejsc pracy i lokalizacji oraz wejścia do parku kolejnych przedsiębiorstw w
ciągu bieżącego roku oraz w latach następnych.
Uzasadnienie interpelacji: Spółka Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny została utworzona z
udziałem Miasta Płocka, w trakcie funkcjonowania pozyskała wielomilionowe dotacje z funduszy
UE. W planach było stworzenie kilku tysięcy miejsc pracy.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania:Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-
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7/ Pani radna Elżbieta Gapińska złożyła interpelacje:
dot. powołania świetlic socjoterapeutycznych działających w wymiarze co najmniej 2-3 godzin
dziennie (od poniedziałku do piątku), przy wszystkich płockich gimnazjach (Załącznik nr 37
do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Powołanie świetlic socjoterapeutycznych działających w wymiarze
co najmniej 2-3 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku), przy wszystkich płockich gimnazjach.
Celem działania w/w świetlic powinna być terapia dzieci z zaburzeniami zachowania, otoczenie
opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagospodarowanie czasu wolnego – rozbudzanie
zainteresowań muzycznych, sportowych itp.
Uzasadnienie interpelacji: Wychowanie jest procesem w którym dojrzewanie i dorastanie nie
przebiega jednakowo dla wszystkich uczniów. Powodem najczęstszych problemów z młodzieżą w
tym wieku jest ich trudna sytuacja rodzinna, rozbicie lub patologie rodzin, brak czasu dla dzieci ze
strony rodziców. W wielu przypadkach dziecko nie jest podmiotem lecz przedmiotem oddziaływań
wychowawczych osób dorosłych, co rodzi frustrację skutkującą agresją słowną lub czynną,
używaniem środków uzależniających, patologią. Należy wspomóc rodzinę i dziecko poprzez
właściwe zagospodarowanie czasu wolnego i zajęcia terapeutyczne.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: subwencja oświatowa.
Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:W

dot. utworzenia na terenie miasta Płocka Domu Seniora (Załącznik nr 38 do niniejszego
protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Utworzenie na terenie miasta Płocka Domu Seniora zapewniającego
całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, chorym, samotnym i ubogim, którym nie może
lub nie chce zaopiekować się rodzina, aby w godziwych warunkach mogły spędzić jesień życia.
Uzasadnienie interpelacji: Obecnie osoby starsze, które są mieszkańcami miasta Płocka korzystają z
placówek znajdujących się na terenie gmin ościennych. Uważam, że ilość miejsc w istniejących już
placówkach nie gwarantuje możliwości skorzystania z ich usług przez osoby starsze, czego
dowodem są przebywające w szpitalach miejskich miesiącami starsze osoby. Płock jest jedynym z
większych miast województwa mazowieckiego, które nie posiada tego typu placówki.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: środki własne gminy.
Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:W

8/ Pani radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka zgłosiła interpelacje:
W

dot. postawienia wiaty na przystanku autobusowym przy ul. Armii Krajowej – Szarych
Szeregów (Załącznik nr 39 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji:
- postawienie wiaty na przystanku autobusowym przy ul. Armii Krajowej – Szarych Szeregów na
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wysokości Mc Donalda i Stacji Orlen
Uzasadnienie interpelacji: Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:W

dot. przedłużenia linii autobusowej KM nr 19, 24 lub 26 na ulicę Żyzną (Załącznik nr 40 do
niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: przedłużenie linii autobusowej KM nr 19, 24 lub 26 na ulicę Żyzną.
Uzasadnienie interpelacji: Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki:Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

Ad. pkt 9
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka poinformował, że odpowiedzi na
interpelacje zostaną udzielone na piśmie.

Ad. pkt 10
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż na jego ręce
wpłynęło pismo (Załącznik nr 41 do niniejszego protokołu) informujące o utworzeniu w dniu
26.02.2007 r. Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w składzie: Piotr Szpakowicz –
Przewodniczący Klubu, Stanisław Kwiatkowski i Józef Czurko.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował również, iż
28.02.2007 r. o godz. 11.00 w auli Ratusza przedstawiony zostanie program URBAMAS.
Pan radny Andrzej Nowakowski Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
poinformował, iż członkowie Klubu będą przyjmowali interesantów w każdy czwartek w
godzinach 16.00 – 17.00 w pok.202 Ratusza.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przypomniał zebranym, iż o godz.
13.00 odbędzie się spotkanie z władzami Orlenu w sprawie Klubu Wisła Płock.

Ad. pkt 11

29
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady VI Sesji Rady
Miasta Płocka.
Na tym protokół zakończono i podpisano.Protokołowała

Sekretarz Sesji
Rady Miasta Płocka

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera

Paweł Kolczyński

Tomasz Korga

Uwaga: załączniki do protokołu Biuro Obsługi Rady Miasta udostępnia na wniosek, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U.01.112.1198)

