PROTOKÓŁ Nr IV/10
Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 30 GRUDNIA 2010 roku
Sesja rozpoczęła się o godz.1005 , a zakończyła o godz. 1045.
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.
Stan radnych
Obecnych
Nieobecni
Osób zaproszonych
Obecnych

- 25
- 25
-0
- 133
- 58

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

Ad. pkt 1
Otwarcia obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka dokonała Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka.
Porządek obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka:
1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 15),
2) obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 16).
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 17),
2. wydatków Budżetu Miasta Płocka, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
(druk nr 18),
3. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za
czas służby przekraczającej normę (druk nr 12),
4. zmiany Statutu Miasta Płocka (druk nr 13),
5. skargi Pana Rafała Krupy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na
uchwały Rady Miasta Płocka (druk nr 14).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
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6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt 2
Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani: Pani radna Grażyna Cieślik
(zgłoszenia dokonał Pan radny Tomasz Kolczyński), Pan radny Artur Kras (zgłoszenia dokonał Pan
radny Artur Jaroszewski). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji
Uchwał i Wniosków. W wyniku jednomyślnego głosowania Komisja Uchwał i Wniosków została
powołana w zaproponowanym składzie (za - 23, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących).
Komisja Uchwał i Wniosków :
- Pani radna Grażyna Cieślik,
- Pan radny Artur Kras.
W tym miejscu obrad Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka powitała
przybyłych na obrady Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt 3
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka wniosła autopoprawki do
projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 15:
- w podstawie prawnej w wykropkowane miejsce należy wstawić: 27 grudnia 2010 r.
- w §1 w wykropkowane miejsce należy wstawić nazwisko: Marcina Flakiewicza.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poddała pod głosowanie
projekt uchwały pomieszczony na druku nr 15 w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady
Miasta Płocka (z autopoprawkami).
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 11/IV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie obsadzenia
mandatu radnego Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka wniosła autopoprawkę do
projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 16:
- w podstawie prawnej w wykropkowane miejsce należy wstawić: 27 grudnia 2010 r.
- w §1 w wykropkowane miejsce należy wstawić nazwisko: Macieja Wiącka.
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Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poddała pod głosowanie
projekt uchwały pomieszczony na druku nr 16 w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady
Miasta Płocka (z autopoprawkami).
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 12/IV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie obsadzenia
mandatu radnego Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 4
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zwróciła się z prośbą o odczytanie
roty ślubowania radnego do Pana radnego Tomasz Maliszewskiego Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka.
Pan radny Tomasz Maliszewski odczytał rotę ślubowania:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.
Pan radny Tomasz Maliszewski poinformował, iż ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania:
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Pan radny Marcin Flakiewicz powiedział: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan radny Maciej Wiącek powiedział: „Ślubuję. ”

Ad. pkt 5
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zaproponowała wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 19, który został omówiony na
spotkaniu radnych (spotkanie odbyło się dzień przed sesją Rady Miasta). Pani Przewodnicząca
zaproponowała, aby projekt tej uchwały wprowadzić w pkt. 5 jako ppkt. 6.
(kserokopia pisma nr ONW.0719/141/2010 z 28 grudnia 2010 roku stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu)
Następnie Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poddała pod głosowanie
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr 277/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku, w sprawie:
ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę
Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o. (druk nr 19).
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
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Po wprowadzeniu zmiany porządek obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 15),
2) obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 16).
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 17),
2. wydatków Budżetu Miasta Płocka, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
(druk nr 18),
3. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za
czas służby przekraczającej normę (druk nr 12),
4. zmiany Statutu Miasta Płocka (druk nr 13),
5. skargi Pana Rafała Krupy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na
uchwały Rady Miasta Płocka (druk nr 14),
6. zmiany uchwały Nr 277/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku, w sprawie:
ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej świadczone przez
Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o. (druk nr 19).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka.

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:
1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 17)
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Panu Romanowi
Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: “Ja bym poprosił
przedstawiciela Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych o wyjaśnienie sprawy mola, o co pytał
Pan radny Kubera wczoraj.”
Pan radny Piotr Kubera powiedział, iż odpowiedź była została już udzielona na spotkaniu radnych.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Pani Barbarze
Szurgocińskiej Skarbnikowi Miasta Płocka.
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Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka powiedziała: „Pani Przewodnicząca! Szanowna
Rado! W dniu wczorajszym omawiałam autopoprawkę, którą Państwo w dniu dzisiejszym otrzymaliście.
Chyba że są jakieś pytania, bym poprosiła, jeżeli ktoś ma do tego projektu.”
(autopoprawka stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu)
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Proszę Państwa,
ponieważ otrzymaliśmy taką króciutką autopoprawkę , dzisiaj dostaliśmy ją przed wejściem na salę, jeśli
jest potrzeba, żebyście Państwo się z tym zapoznali i potrzeba jest zarządzenia krótkiej przerwy, to
bardzo proszę o taką opinię. Jeśli nie, to można zadać pytania Pani Skarbnik. Czy jest potrzeba przerwy?
Nie widzę. Wobec tego – czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały? Bardzo proszę. Nie ma.
Dziękuję Państwu bardzo.”
2. wydatków Budżetu Miasta Płocka, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 (druk nr 18)
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Przechodzimy do
projektu uchwały, który znajduje się na druku nr 18 – wydatków Budżetu Miasta Płocka, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2010. I tutaj również dzisiaj znalazła się autopoprawka prawda,
więc jeśli Państwo sobie życzycie zadać jakieś pytania, bardzo proszę. Ponieważ nie widzę,
przechodzimy do realizacji pkt nr 3. [...]”
(autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu)
3. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w
Płocku za czas służby przekraczającej normę (druk nr 12)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 12.
4. zmiany Statutu Miasta Płocka (druk nr 13)
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zgłosiła autopoprawki do projektu
uchwały pomieszczonego na druku nr 13:
- w załączniku do projektu uchwały uzupełnić wykropkowane miejsca w następujący sposób:
5. Komisja Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
6. Komisja Kultury, Sportu i Turystyki
- w § 4 wyraz: podelga, zastąpić wyrazem: podlega.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poinformowała, iż zaproponowane
nazwy komisji zostały uzgodnione na wspólnym posiedzeniu wszystkich radnych (spotkanie odbyło się
29.12.2010 r.)
5. skargi Pana Rafała Krupy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
na uchwały Rady Miasta Płocka (druk nr 14)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 14.
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6. zmiany uchwały Nr 277/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku, w
sprawie: ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej
świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o. (druk nr 19)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 19.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 (druk nr 17)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 17 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 13/IV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę
Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
2. wydatków Budżetu Miasta Płocka, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 (druk nr 18)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 18 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 14/IV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków
Budżetu Miasta Płocka, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu.
3. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w
Płocku za czas służby przekraczającej normę (druk nr 12)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 12.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 15/IV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie
rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas
służby przekraczającej normę stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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4. zmiany Statutu Miasta Płocka (druk nr 13)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku
autopoprawkami).
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

nr 13 (z

UCHWAŁA NR 16/IV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany
Statutu Miasta Płocka stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

5. skargi Pana Rafała Krupy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
na uchwały Rady Miasta Płocka (druk nr 14)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 14.
Wynik głosowania:
za - 19
przeciw - 0
wstrzymujące – 5
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 17/IV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie skargi Pana
Rafała Krupy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwały Rady Miasta
Płocka stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

6. zmiany uchwały Nr 277/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku, w
sprawie: ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej
świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o. (druk nr 19)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 19.
Wynik głosowania:
za - 24
przeciw - 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 18/IV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr 277/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku, w sprawie: ustalenia
wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę
Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o. stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 6 i 7
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Pani radnej Bożenie
Musiał.
Pani radna Bożena Musiał powiedziała: „Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Zebrani Goście! Mam dwa pytania dotyczące dwóch spraw, które ostatnio dosyć często pokazywały się
w prasie i w telewizji. Pierwsza to jest Centrum Powiadamiania Ratunkowego. I mam pytanie do Pana
Prezydenta, czy prowadzi jakieś działania, żeby to Centrum Powiadamiania Ratunkowego jednak było w
Płocku, a nie tylko w Warszawie i w Radomiu? I druga sprawa, to są inwestycje drogowe. Jak prasa
podała, budżet państwa zmienia wysokość środków, które mają być przeznaczone na inwestycje
drogowe, o przeszło 20 mld zł, przesuwa termin realizacji niektórych inwestycji do 2015 roku. Znając
zapisy nasze o obwodnicach mieliśmy wpisane, że już po takich różnych przesunięciach inwestycje te
miały być realizowane po 2012 roku. I jakie działania zostały podjęte przez Urząd Miasta Płocka, przez
Pana Prezydenta, żeby jednak nie przesuwać tego terminu znów po 2015 roku, jeżeli nie dalej?”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „ Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Drodzy Goście! W kwestii Centrum Powiadamiania Ratunkowego […] rozważymy, spróbujemy temat na
pewno podjąć, ale jeszcze tutaj żadnych działań nie podjęliśmy. Postaramy się w ciągu tygodnia,
półtora, tą sprawę zbadać. Zobaczymy na ile są możliwości, by rzeczywiście takie centrum było również
w Płocku. O tych staraniach także Panią radną poinformujemy. W kwestii obwodnicy północnej – do 27
trwały konsultacje, trwało składanie wniosków, właściwie, do Ministerstwa Infrastruktury. Taki wniosek o
budowę i wpisanie do tego planu obwodnicy północnej złożyliśmy. Konsultacje mają być 4 stycznia.
Spróbujemy rzeczywiście o tym wniosku w Ministerstwie Infrastruktury rozmawiać, choć mamy też
pełną świadomość, że niestety sytuacja budżetu państwa jest bardzo trudna i wiele zaplanowanych
inwestycji nie będzie realizowanych. To pokazuje powagę sytuacji i trudną sytuację budżetu państwa.
Jednak nie będziemy rezygnować, nie będziemy odpuszczać. Także tutaj mam nadzieję także na
wsparcie i cieszę się z obecności Pana Senatora wśród nas, wsparcie także parlamentarzystów w tej
kwestii. Ja sądzę, że takie spotkanie też zorganizujemy i będziemy prosić o jak największe też poparcie
społeczne. To w kwestii odpowiedzi na pytania Pani radnej. Ja chciałbym jeszcze z tego miejsca, jeśli
mogę, odpowiedzieć na interpelację Pana radnego Mirosława Milewskiego, bo sprawa jest bardzo
ważna i istotna, a dotyczy zamknięcia ulicy Grabówka. I tutaj był taki postulat uruchomienia przejazdu
ulicą Grabówka na odcinku uszkodzonym w wyniku osuwiska. Ja chciałbym poinformować Pana
radnego, ale także państwa, i za pośrednictwem także mediów - mieszkańców miasta, że analizujemy
cały czas możliwość uruchomienia przejazdu tą ulicą dla samochodów osobowych, bo tylko takie
mogły tam jeździć, a pomimo to jeździły także inne. I ta analiza cały czas trwa. A w szczegółach wniosek o zamknięcie tego przejazdu ulicą Grabówka na wysokości osuwiska został złożony w dniu 8
grudnia przez Miejski Zarząd Dróg. Przed jeszcze objęciem przez moją osobę stanowiska Prezydenta
Miasta Płocka, 13 grudnia, tuż przed moim zaprzysiężeniem, została wyrażona zgoda na zamknięcie
ulicy jeszcze przez ówczesnego Pana Prezydenta Dariusza Zawidzkiego, po wykorzystaniu dostępnych
możliwości technicznych zabezpieczających stan obecny. Po analizie w dniu 14 grudnia wniosek ten
rozpatrzyłem i zdecydowałem się zamknąć przejazd tą ulicą, uznając, że stwarza to jednak bardzo duże i
bezpośrednie zagrożenie dla poruszających się tą ulicą. Należy zauważyć, że osuwiska wciąż
uzupełniającego gruntu, bo to ważne, żeby mieszkańcy miasta wiedzieli, że to jest tak, że już wcześniej
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był ten grunt tam dowożony i rzeczywiście nie wszyscy mieli świadomość, jak szybko osuwa się ta część
jezdni do Wisły, a zwłaszcza po obfitych opadach śniegu, wzroście poziomu wód gruntowych
następowały kolejne obsunięcia gruntu oraz odspojenie gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie
eksploatowanej jezdni. Gwałtowne obsuwanie gruntu, brak możliwości właściwego monitorowania w
wyniku pokrywy śnieżnej, śniegu przybywało, wysoki poziom wód, przypominam, że mieliśmy przez
pewien moment alarm przeciwpowodziowy, zadecydowały właśnie, że wyraziłem zgodę na zamknięcie
przejazdu uszkodzoną ulicą. Tym bardziej, że ruch samochodowy jednak negatywnie cały czas wpływał
na stabilność osuwiska. Jednakże mimo wyłączenia ruchu, czyli nawet wyłączenie ruchu w zachodniej
części osuwiska nie spowodowało, że grunt się ustabilizował. Nadal grunt zapadał się. W dniu 26
grudnia odnotowano obniżenie o 70 cm, czyli o ponad pół metra, a 28 doszło do kolejnych
rozwarstwień gruntu w kierunku Wisły. Powstały dwie nowe szczeliny, zupełnie nowe szczeliny, o
szerokości 15 cm. Do dnia dzisiejszego Miejski Zarząd Dróg w Płocku wsypał, wbudował, 1.200 ton
piasku, a warstwa dosypanego gruntu osiągnęła już trzymetrową wysokość. To pokazuje, jak bardzo
duże zagrożenie istnieje w tym terenie. I oczywiście będziemy się cały czas starać dosypywać ten piasek
i kruszywo, żeby nie dochodziło do jeszcze dalszej degradacji tego terenu przed wiosną, kiedy mam
nadzieję będziemy szybko i sprawnie przeprowadzać budowę, właściwie, tego elementu, tej części
ulicy. I cały czas rozważamy możliwość ponownego otwarcia ulicy Grabówka, ale wymaga to kolejnych
uzupełnień właśnie ubytków gruntu i utrzymania jego stabilności w okresie wyłączonej z eksploatacji
ulicy. Czyli, jeśli okaże się, że wyłączona z eksploatacji ulica i będzie to grunt stabilny, nie będzie
dochodziło do dalszych osuwisk, jest szansa i będziemy rozważać takie posunięcie, że jeśli nie będzie
gwałtownych uskoków gruntu, zachowane będzie bezpieczeństwo przejazdów, to ruch dla
samochodów osobowych zostanie przywrócony przynajmniej na jakiś czas. Jeszcze ostatnie zdanie - o
intensywności wpływu wód gruntowych z rejonu osuwiska świadczą obszary wolne od zalodzenia na
Wiśle, co świadczy o quasi sytuacji i wyklucza te ryzykowne decyzje, o których powiedziałem. To tyle w
kwestii odpowiedzi na ważną interpelację. Dziękuję. A też chciałem jakby wyjaśnić mieszkańcom, bo
mam świadomość, jak duże utrudnienia w ruchu, zwłaszcza w okresie zimowym, powoduje zamknięcie
tej ulicy. Ale naprawdę sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Panu radnemu Piotrowi
Kuberze.
Pan radny Piotr Kubera powiedział: „Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Chciałbym uzyskać
informację, w miarę szczegółową, na temat likwidacji księgarni w Książnicy Płockiej - jakie plany
dotyczące lokalu, jakie decyzje dotyczące pracowników, czy była dokonana analiza ilości
sprzedanych książek, czy był z tego zysk, strata, czy wolny rynek jest w stanie zapełnić tą lukę, która
powstanie zwłaszcza po tej ofercie regionalnej płockiej? Kilka pytań dotyczących Książnicy. Ja
pamiętam - kilka lat temu zawsze mieliśmy tu różne zdania na ten temat. Nie zgadzaliśmy się do
cyfr. Nie wiem, skąd te pół miliona złotych się wzięło. Może prosiłbym o wyjaśnienia.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szczegółowe wyjaśnienie będzie
przekazane Panu radnemu w formie pisemnej, dobrze? Natomiast ja dzisiaj tylko tyle powiem, że z
informacji, którą uzyskałem z Książnicy miejskiej, jeśli chodzi o koszt prowadzenia działalności
gospodarczej, ja w tej chwili nie chciałbym podawać cyfr, ale były to kwoty rzędu 800.000,00. Dochód z
tego samego tytułu około 200.000,00, 250.000,00 – 200.000,00, bo to zależy, czy był planowany, czy
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zrealizowany, więc po odjęciu tych kosztów, tzn. od kosztów dochodów, to jest około, nieco więcej
nawet niż pół miliona złotych. Natomiast w kwestii sposobu likwidacji tej działalności gospodarczej oraz
osób, które zajmowały się tą działalnością, te informacje przekażę Panu radnemu w formie pisemnej, a
Państwu również, jeśli będzie taka potrzeba, na następnej sesji Rady Miasta.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Pani radnej Anieli
Niedzielak.
Pani radna Aniela Niedzielak powiedziała: „Panie Prezydencie, ja jeszcze powrócę do Grabówki.
Chciałabym złożyć taką interpelację. Chciałabym wiedzieć, jakie przyczyny są osuwania się tego gruntu.
Jako budowlaniec chciałabym wiedzieć, czy były ekspertyzy robione, badanie gruntów, co jest
przyczyną. Bo z tego, co usłyszałam, sam piasek, proszę Państwa, to w tej sytuacji nic nie pomoże. Wiem,
jak wcześniej skarpa płocka była palami zabezpieczana. Dlatego chciałabym po prostu wiedzieć
wcześniej. Wiem, że były robione zabezpieczenia. I czy zostały wykonane one dobrze, bo w dalszym
ciągu, z tego co słyszę, droga jest zamknięta, a skarpa się osuwa. Dziękuję.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Starałem się to przedstawić w
odpowiedzi na interpelację Pana radnego Milewskiego. Ja tylko też uzupełniając w tej kwestii – dzisiaj
rozmawiałem przed sesją z Panem Dyrektorem Muzeum, naszego, Mazowieckiego - Leonardem
Sobierajem, który przyniósł mi taką ciekawostkę. To jest fragment gazety „Echa Płockie i Łomżyńskie” z
roku 1900, czyli jakiś wiek temu. I tutaj w numerze 47 na stronie 3 jest informacja o zapadaniu się ziemi:
we wsi Grabówce pod Płockiem na gruncie gospodarza Kuczmarskiego zauważono, że w pewnym
miejscu przy drodze zapada się ziemia od lat już kilku. W tych dniach znowu znaczny odłam ziemi
zapadł się na kilka łokci głębokości. Ponieważ zapadlisko to zbliża się coraz bardziej do drogi warto
byłoby miejsce powyższe ogrodzić lub drogę przeprowadzić nieco dalej.
Problem, jak widać, od wieku nie został rozwiązany. Spróbujemy się z tym problemem zmierzyć, w
przyszłym roku tą drogę odbudowując na tym odcinku. Mam nadzieję, że już w taki sposób, że przez
cały wiek nie trzeba będzie o niej w gazetach pisać kolejnych. Natomiast niestety dzisiaj zmierzyliśmy
się z tym stanem, który jest obecny, o którym też prasa wielokrotnie donosiła, o powodach budowy tej
drogi w takiej formie, a nie w innej, wiele lat temu. Ten problem trzeba rozwiązać w przyszłym roku.
Natomiast na dziś, dopóki nie będzie to stabilne, nie udrożnimy, nie wpuścimy tam ruchu. W sytuacji,
kiedy okaże się, że jest to stabilne, że nie ma dalszych osuwisk, bo teraz mamy co dosłownie dwa dni
kolejne rozszczelnienia, osuwanie się gruntu. I mam świadomość, że piasek dzisiaj niczego tam nie
rozwiązuje. Tam wsypywanie kruszywa niczego nie rozwiązuje, bo i tak woda to zabiera. Natomiast
przynajmniej nie powoduje dalszej degradacji i na przykład tego, że […] jeszcze bardziej nam woda
wyjmie z tego terenu większą część drogi i ziemi. Natomiast mówię – są już badania, monitorujemy na
bieżąco stan tej drogi. Dziękuję.”
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Podczas obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka następująca radna złożyła na piśmie interpelację:
1/ Pani radna Magdalena Lewandowska złożyła interpelację:

− dot. wykonania przejścia dla pieszych (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 18 do
niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: proszę o wykonanie przejścia dla pieszych przez ulicę Przemysłową
pomiędzy galerią Mosty a sklepem CARREFOUR. Jeśli wykonanie przejścia jest niemożliwe proszę o
zamontowanie barier zabezpieczających przed przechodzeniem (wtargnięciem) pieszych w tym
miejscu.
Uzasadnienie interpelacji: bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Budżet Miasta Płocka
Załączniki: Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

Ad pkt 8
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poinformowała, iż na jej ręce
wpłynęło pismo informujące o utworzeniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
(kserokopia pisma stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). Zgodnie z informacją
zawartą w piśmie w skład Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej weszli radni: Wojciech
Hetkowski, Arkadiusz Iwaniak, Magdalena Lewandowska, Bożena Musiał, Piotr Nowicki.
Przewodniczącym Klubu został Pan radny Arkadiusz Iwaniak.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Nie dlatego, że Panu radnemu
chciałbym pogratulować wyboru na Przewodniczącego Klubu, ale dlatego, że chciałbym
poinformować Państwa Radnych wszystkich o tym, że na podstawie uchwały nr 572/XXX/04 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach, informuję o wniesieniu udziałów do
Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 41. 500,00 zł poprzez ustanowienie
83 nowych udziałów po 500 zł każdy. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym
objął dotychczasowy wspólnik Gmina Płock. Dziękuję bardzo.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Panu Michałowi Boszko
Senatorowi RP.
Pan Michał Boszko Senator RP powiedział: „Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Wielce Szanowni Goście! Jestem trzeci raz już w tym roku na Sesji Rady Miasta. Muszę powiedzieć,
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że bardzo mi się podoba klimat, w jakim Państwo pracujecie. Ale nie dziwię się, dlatego że Pani
Przewodnicząca była radną, ma doświadczenie, ale obok niej siedzą Przewodniczący innych
kadencji, którzy wypełniali swoje obowiązki bardzo dobrze i jest z kogo brać wzór i korzystać z
podpowiedzi i z rad. Jeżeli chodzi o Pana Prezydenta, jest również w bardzo dobrej sytuacji, bo ma
obok siebie, tutaj na sali, byłych prezydentów, i tych z ostatniej kadencji, i z poprzedniej. I tak sobie
myślę, że skoro jest tylu mądrych, doświadczonych, znających problemy Płocka ludzi, to na pewno
będzie dobrze. Ale ja chciałem przede wszystkim dzisiaj, na dzień przed końcem roku 2010, bardzo
serdecznie podziękować Państwu za taką bardzo dużą życzliwość dla mnie, za dobrą współpracę
dwóch samorządów, bo ja trochę występuję jeszcze jako samorządowiec, a trochę jako
przedstawiciel parlamentu, za tą dobrą współpracę, która przynosiła dobre owoce. Koniec roku jest
okresem podsumowania osiągnięć. Sądzę, że ten 2010 rok był dobry dla Płocka, ale kończy się nie
tylko sukcesami, ale również takim niedosytem, nadzieją na rozwiązanie dalszych problemów
tego bardzo pięknego, bardzo bogatego i ambitnego miasta. Chciałbym życzyć, żebyście Państwo
mieli taką potrzebę zaczynania od początku. To jest dobrze, że w życiu człowieka kończy się jeden
etap i już zaczyna się drugi, gdzie człowiek cieszy się, że może coś poprawić, zacząć od początku.
Chciałbym życzyć Pani Przewodniczącej, żeby prowadziła tak pięknie, spokojnie i pogodnie sesje.
Chciałbym życzyć Panu Prezydentowi, żeby również miał wsparcie Wysokiej Rady w podejmowaniu
mądrych, potrzebnych decyzji. Chciałbym życzyć Wysokiej Radzie i całemu samorządowi, żeby
Płock stał się stolicą Mazowsza Północnego, żeby nie zamykał się tylko w granicach swojego
pięknego miasta. Jest dobry początek w postaci Związku Gmin Regionu Płockiego, gdzie
rozwiązywano, i przez Pana Prezydenta Hetkowskiego, i przez Pana Prezydenta Milewskiego,
pewne sprawy dla wszystkich gmin. Ale mnie się zdaje, że to trochę mało. Jest wiele potrzeb, wiele
możliwości. Chciałbym wspierać Państwa we wszystkich takich przedsięwzięciach, które by
poszerzały zakres działań na całe Mazowsze płockie. Chciałbym również, tak jak Pan Prezydent
powiedział, wpierać Państwa we wszystkich tych bardzo ważnych sprawach inwestycyjnych.
Rzeczywiście Płock ma ogromne kłopoty komunikacyjne. Trzeba będzie je rozwiązywać. Słyszymy,
że powołuje się w innych regionach społeczne komitety wspierania inicjatyw drogowych. Mnie się
zdaje, tak jak Pan Prezydent powiedział, u nas nie potrzeba specjalnego społecznego komitetu, bo
przełożenie Pana Prezydenta na decyzje w Warszawie są dosyć dobre i bez tego szumu takiego
społecznego można wiele również załatwić dogadując się. Cieszę się, że Pan Prezydent podjął te
rozmowy już i jeżeli będę przydatny w jakichkolwiek sprawach, chciałbym zapewnić, że możecie
Państwo na mnie liczyć. Chciałbym wszystkim życzyć jak najwięcej dobrych dni, jak najwięcej
sukcesów, jak najwięcej satysfakcji z pełnienia tego mandatu społecznego. I chciałbym na koniec
powiedzieć takie piękne słowa: Gdy wspaniałego dokonać chcesz dzieła, bacz by stosowna chwila
nie minęła. Jest ta chwila czteroletnia, która przed Państwem stoi, ale nie można zmarnować
żadnego dnia, bo kadencja jest bardzo krótka, szczególnie jak się patrzy w drugiej części tej
kadencji. I chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że prawdziwa mądrość nie jest czekaniem,
ale wysuwaniem się do przodu. Życzę Państwu, żeby samorząd płocki, kontynuator tego
wszystkiego co dobre było zrobione przez inne samorządy, żeby nie marnował tego czasu, żeby
wysuwał się do przodu i żeby ta dwójka w dacie 2011 oznaczała podwójne sukcesy, zero – zero
kłopotów, zero zmartwień, a te jedynki, żeby oznaczały, że samorząd płocki jest na pierwszym
miejscu w pracy samorządowej w kraju i na pierwszym miejscu jako samorząd, który wspiera
biznes. Bo biznes, proszę Państwa, to jest jak spadochron – pod jego czaszą nie może być próżni. I
tą próżnię niech wypełnia Wasz samorząd. Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Panowie
Wiceprezydenci! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Życzę szczęśliwego, dobrego, bogatego
w sukcesy Nowego Roku! Dziękuję.”
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Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Dziękuję za
życzliwe słowa Panu Senatorowi, jak zwykle miłe i takie naprawdę ciepłe dla nas. [...]”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja również Panu Senatorowi
chciałem bardzo serdecznie podziękować w swoim imieniu i moich Zastępców, licząc na
rzeczywiście dobrą współpracę w nowym roku z Panem Senatorem i ze wszystkimi
parlamentarzystami. Dziękuję.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała; „Proszę Państwa,
Państwo pozwolą, że ja w imieniu swoim i Rady Miasta Płocka chciałabym wszystkim mieszkańcom
miasta Płocka, Panu Prezydentowi, radnym oraz wszystkim, którzy są na tutaj obecni na sali, za ich
pośrednictwem przekazać właśnie te życzenia dla mieszkańców naszego miasta, żeby nasze miasto,
piękne miasto, jedno z najładniejszych chyba, najlepiej, najładniej położonych w Polsce miast,
rozwijało się w 2011, przynajmniej tak szybko, a myślę, że nawet jeszcze szybciej, niż do tej pory.
Życzę Państwu sukcesów osobistych, wielu pogodnych i ciepłych dni w nadchodzącym 2011 roku.
Wszystkiego najlepszego!”

Ad. pkt 9
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zamknęła obrady IV Sesji Rady
Miasta Płocka.
Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Protokołowała

Sekretarza Sesji
Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera

Tomasz Maliszewski

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka
Elżbieta Gapińska
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