PROTOKÓŁ Nr V/11
Z OBRAD V SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 25 stycznia 2011 roku
Sesja rozpoczęła się o godz.1005 , a zakończyła o godz. 1155.
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.
Stan radnych
Obecnych
Nieobecni
Osób zaproszonych
Obecnych

- 25
- 25
-0
- 135
- 63

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

Ad. pkt 1
Otwarcia obrad V Sesji Rady Miasta Płocka dokonała Pani radna Elżbieta Gapińska
Przewodnicząca Rady Miasta Płocka, powitała zebranych, stwierdziła quorum do
podejmowania prawomocnych decyzji.
Porządek obrad V Sesji Rady Miasta Płocka:
1/ Otwarcie obrad V Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010
roku.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2010
roku.
5/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr
31),
2. ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
Rady Miasta Płocka (druk nr 32),
3. ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta
Płocka (druk nr 33),
4. ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka
(druk nr 34),
5. ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa
Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 35),
6. powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka (druk nr
36),
7. powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr
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37),
8. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr
38),
9. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
Rady Miasta Płocka (druk nr 39),
10.wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta
Płocka (druk nr 40),
11.wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka
(druk nr 41),
12.wyboru Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa
Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 42),
13.wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta
Płocka (druk nr 43),
14.wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta
Płocka (druk nr 44),
15.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk
nr 45),
16.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 46),
17.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta
Płocka (druk nr 47),
18.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka
(druk nr 48),
19.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa
Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 49),
20.wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady
Miasta Płocka (druk nr 50),
21.wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady
Miasta Płocka (druk nr 51),
22.wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania
poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącej Rady Miasta Płocka (druk
nr 23),
23.wyboru przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego (druk nr 24),
24.wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka do Związku Miast Nadwiślańskich z
siedzibą w Toruniu (druk nr 25),
25.delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku (druk nr 26),
26.zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 821/LVII/10 z dnia 28 września
2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości (druk nr 20),
27.przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego (druk nr 21),
28.zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia
2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych
przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka (druk nr 22),
29.zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca
2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich
zatwierdzania (druk nr 27),
30.uchylenia Uchwały Nr 716/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010
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roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock
umowy na okres przekraczający rok budżetowy zmienionej Uchwałą Nr
828/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w
sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 716/LI/10
z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Gminę – Miasto Płock umowy na okres przekraczający rok budżetowy (druk
nr 28),
31. wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży
Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.: „Nowe kwalifikacje
członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na zdobycie dobrego
zawodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 29),
32.przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 30).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta
Płocka.
7/ Sprawozdanie Przewodniczącej 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 V Sesji Rady Miasta Płocka.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała:
„[...] Ponieważ mamy dzisiaj do wprowadzenia jeden projekt uchwały, który znajduje
się na druku 52, na początku, żebyśmy mogli sobie przygotować porządek obrad
taki, jaki byśmy chcieli dzisiaj przeprowadzić, w związku z tym proszę Państwa o
wprowadzenie do porządku projektu uchwały, który znajduje się na druku 52.[…]”
(kserokopia pisma nr WGD.ZR 0719-13/2011 z dnia 21.01.2011 r. dotyczącego
rozszerzenia porządku obrad V Sesji Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu)
W tym miejscu obrad Pani Przewodnicząca przekazała głos Pani radnej Wioletcie
Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Szanowni Państwo!
4 stycznia złożyłam na ręce Pani Przewodniczącej, jako
osoby, która przyjmuje interpelacje radnych Rady Miasta Płocka, interpelację
dotyczącą zmiany uchwały, którą przyjmowaliśmy w dniu 25 maja ubiegłego roku, a
dotyczącą cen wody i ścieków. Z uwagi na fakt, że od 1 stycznia tego roku
mieszkańcy miasta Płocka z uwagi na zmianę ustawy o podatku VAT płacą wyższą
stawkę podatku VAT, w tym również od cen wody i ścieków, zaproponowałam Panu
Prezydentowi, aby na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka przygotować projekt
uchwały, w którym cena netto wody i ścieków byłaby obniżona, aby cena brutto po
podwyższeniu stawki podatku VAT była ceną brutto, tą którą Państwo płaciliście w
roku 2010 za cenę wody i ścieków. Pan Prezydent Krzysztof Buczkowski, który
odpowiadał akurat na tą interpelację, wymijająco odpowiedział i tak naprawdę
przedstawił mi zasady wprowadzania podatku VAT, o czym doskonale wiem.
Natomiast Pan w ogóle nie ustosunkował się co do projektu uchwały, który miał być
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ewentualnie przedstawiony na dzisiejszą sesję i tego nie ma. W związku z tym
pytam się, Pani Przewodnicząca,
czy Panowie Prezydenci będą wymijająco
odpowiadać na nasze interpelacje, nie na temat? I w takim razie, czy ja mam sama
przygotować ten projekt uchwały? Ale nie mam wyliczonej kwoty, która będzie
konieczna jako dopłata z budżetu miasta Płocka, która by w jakiś sposób mogła ulżyć
w tak wysokich opłatach, które są naliczane nie tylko od wody i ścieków, ale również
innych opłat, które wynikają chociażby z podwyżek cen VAT-u, ale nie tylko.
Poproszę o odpowiedź.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:
„Szanowna Pani Radna! Szanowni Państwo! Oczywiście ocena treści i odpowiedzi na
interpelację należy do czytającego, więc jakby tutaj nie będę polemizował z Panią
radną. Natomiast co do meritum i zasadności zwiększenia dopłaty ze strony miasta,
tutaj musimy zastanowić się na pewną filozofią, czy budżet jest w stanie jeszcze
przyjąć kolejne obciążenia, czy powinniśmy tą dopłatę z miasta zwiększać. Na dzień
dzisiejszy, skoro taki projekt uchwały nie pojawił się ze strony Prezydenta – nie.
Natomiast, Pani radna, oczywiście ma prawo przygotować swój własny projekt
uchwały i może taki projekt złożyć w odpowiednim trybie procedowania. Natomiast
podwyżka, która obejmie odbiorców z tytułu zwiększenia stawki VAT z 7% na 8% jest
rzędu kilku groszy. Dziękuję.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Pani
radnej Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Prezydencie, ja prosiłam Pana w
treści tej interpelacji o to, żeby Pan przedstawił mi kwotę dopłaty, która by wynikała
ewentualnie z tej różnicy podwyżki VAT. Ja nie otrzymałam tej wielkości.
Podejrzewam, że dla Pani Skarbnik to nie będzie jakiś wielki kłopot, żeby wyliczyć tą
kwotę wynikającą z tej podwyżki. W związku z tym bardzo bym prosiła o to, jeszcze
raz ponawiam swój apel, żeby odpowiadać nam na interpelacje. […] Prosiłabym,
żebyśmy przygotowywali treści odpowiedzi na interpelacje zgodnie z treścią
interpelacji, która była złożona przez radnego, a nie wymijająco, nie na temat. I
druga sprawa. Znaczy chciałabym tylko powiedzieć, że to jest w tym punkcie
dlatego, że dotyczy ten temat projektu uchwały, który się nie znalazł. Nie ma
problemu, Panie Prezydencie, ja ten projekt uchwały przygotuję na najbliższą sesję,
jeśli otrzymam od Państwa kwotę dopłaty, bo za chwilkę Państwo mi powiecie, że ta
kwota dopłaty jest błędnie wyliczona. W związku z tym, żeby nam Wojewoda nie
uchylił tej uchwały, którą będziemy przyjmować, bardzo bym prosiła o wyliczenie
kwoty, która wynika z dopłaty.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „W
projekcie odpowiedzi na Pani interpelację te wyliczenia się znajdowały. Sprawdzę,
dlaczego nie znalazły się w tym finalnym projekcie, znaczy już w dokumencie
odpowiedzi. Oczywiście uzupełnimy o tą kwotę, by Pani miała pełną informację co do
zobowiązania, które by miało zwiększyć projekt budżetu na 2011.”
Następnie Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka
poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
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uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za
nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Województwa
Mazowieckiego z przeznaczeniem pod budowę drogi wojewódzkiej nr 567 (druk nr
52).
W wyniku głosowania (za – 24, przeciw – 0, 0 – wstrzymujących) projekt uchwały
pomieszczony na druku nr 52 został wprowadzony do porządku obrad V Sesji Rady
Miasta Płocka.
W wyniku wprowadzonej zmiany porządek obrad V Sesji Rady Miasta Płocka
przedstawiał się następująco:
1/ Otwarcie obrad V Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010
roku.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2010
roku.
5/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr
31),
2. ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
Rady Miasta Płocka (druk nr 32),
3. ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta
Płocka (druk nr 33),
4. ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka
(druk nr 34),
5. ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa
Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 35),
6. powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka (druk nr
36),
7. powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr
37),
8. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr
38),
9. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
Rady Miasta Płocka (druk nr 39),
10.wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta
Płocka (druk nr 40),
11.wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka
(druk nr 41),
12.wyboru Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa
Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 42),
13.wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta
Płocka (druk nr 43),
14.wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta
Płocka (druk nr 44),
15.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk
nr 45),
16.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 46),
17.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta
Płocka (druk nr 47),
18.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka
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(druk nr 48),
19.wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa
Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 49),
20.wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady
Miasta Płocka (druk nr 50),
21.wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady
Miasta Płocka (druk nr 51),
22.wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania
poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącej Rady Miasta Płocka (druk
nr 23),
23.wyboru przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego (druk nr 24),
24.wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka do Związku Miast Nadwiślańskich z
siedzibą w Toruniu (druk nr 25),
25.delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku (druk nr 26),
26.zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 821/LVII/10 z dnia 28 września
2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości (druk nr 20),
27.przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego (druk nr 21),
28.zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia
2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych
przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka (druk nr 22),
29.zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca
2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich
zatwierdzania (druk nr 27),
30.uchylenia Uchwały Nr 716/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010
roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock
umowy na okres przekraczający rok budżetowy zmienionej Uchwałą Nr
828/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w
sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 716/LI/10
z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Gminę – Miasto Płock umowy na okres przekraczający rok budżetowy (druk
nr 28),
31. wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży
Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.: „Nowe kwalifikacje
członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na zdobycie dobrego
zawodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 29),
32.przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 30),
33.wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości, które
stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego z
przeznaczeniem pod budowę drogi wojewódzkiej nr 567 (druk nr 52).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta
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Płocka.
7/ Sprawozdanie Przewodniczącej 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 V Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt 2
Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani: Pani radna Grażyna
Cieślik (zgłoszenia dokonała Pani radna Wioletta Kulpa), Pan radny Artur Kras
(zgłoszenia dokonał Pan radny Maciej Wiącek). 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 - 25, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących).
Komisja Uchwał i Wniosków :
- Pani radna Grażyna Cieślik,
- Pan radny Artur Kras.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poinformował, iż
o zabranie głosu prosiła Pani Danuta Gościmińska Kierownik Urzędu Statystycznego
w Warszawie Oddział w Płocku.
W wyniku głosowania (25 głosów – za, 0 -przeciw, 0 – wstrzymujących) Rada Miasta
Płocka udzieliła głosu Pani Danucie Gościmińskiej.
Pani Danuta Gościmińska Kierownik Głównego Urzędu Statystycznego w
warszawie Oddział w Płocku powiedziała: „Dziękuję za udzielenie głosu. Szanowni
Państwo! Prosiłam o możliwość zaprezentowania na tej sesji opracowania
przygotowanego z myślą o Państwu jako radnych miasta Płocka. Opracowanie to
nosi tytuł: Statystyczne Vademecum Samorządowca i zawiera informacje o sytuacji
społecznej, gospodarczej, środowiskowej miasta. Zostało przygotowane z danymi
najaktualniejszymi, aczkolwiek corocznie to Vademecum będzie aktualizowane i
zamieszczane na portalu informacyjnym statystyki publicznej. Chciałam Państwu
zostawić to vademecum przy czym zawiera ono również dodatkowe informacje w
postaci ulotki informującej o Banku Danych Lokalnych. Chciałam zwrócić Państwu
uwagę, że jest to największa publiczna, bezpłatna baza, pozwalająca na
przygotowanie informacji o terytorium. Informacji również w wybranym czasie, w
szeregu czasowym. Dane występujące w tym banku danych lokalnych, obejmują
okres od 1995 roku. Teczka, którą chciałam Państwu przekazać, zawiera również
najnowszą publikację w postaci folderku, dotyczącą województwa mazowieckiego.
Jest to województwo mazowieckie w liczbach, gdzie przekazane zostały w formie
przystępnej, myślę, wykresów, krótkich tabel, podstawowe informacje o
województwie. Wracając jeszcze do tego Statystycznego Vademecum, chciałam
powiedzieć, że informacje w nim zawarte nawiązują do zadań, które są określone w
ustawach kompetencyjnych samorządu terytorialnego. I już na koniec chciałam
Państwa jeszcze poinformować o tym, że w Urzędzie Statystycznym w Warszawie
powstał Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, którego zadaniem, jak sama
nazwa wskazuje, jest prowadzenie badań statystycznych na terenie naszego
regionu, przygotowywanie analiz, opracowań i publikacji, a generalnie rzecz biorąc
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zadaniem tego ośrodka jest udzielanie informacji statystycznej samorządom. Także,
gdybyście Państwo mieli taką potrzebę, to zapraszam do kontaktowania się albo
bezpośrednio z ośrodkiem, albo za pośrednictwem Płockiego Oddziału Urzędu
Statystycznego w Warszawie. W naszym oddziale również funkcjonuje Centrum
Informacji Statystycznej, istnieje Informatorium Statystyczne, gdzie znajduje się
szereg publikacji dziedzinowych, oczywiście dotyczących również województwa
mazowieckiego, nawet byłego województwa płockiego. Wszelkie dane adresowe
znajdziecie również Państwo w tym wydawnictwie. Bardzo dziękuję za uwagę.”
Następnie Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka
powiedziała: „Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do dalszego
procedowania, chciałabym Państwa poinformować, że na dzisiejszej naszej Sesji
Rady Miasta Płocka znajdują się przedstawiciele komitetu organizacyjnego akcji na
rzecz utworzenia ławeczki pomnika Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej z okazji 110
rocznicy urodzin Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej. Państwo zauważyliście, że po
prawej stronie przy tych drzwiach wejściowych na naszą aulę są ci przedstawiciele. I
oczywiście zachęcam Państwa do udziału w tej akcji, jeśli Państwo wyrazicie taką
ochotę. […]”

Ad. pkt 3
Protokół z obrad III Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 został
przyjęty w wyniku głosowania.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 1

Ad. pkt 4
Protokół z obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2010 został
przyjęty w wyniku głosowania.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
Ad. pkt 5

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:
1. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka
(druk nr 31)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku
nr 31.
2. ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
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Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 32)
Pan radny Arkadiusz Iwaniak zgłosił rezygnację Pani radnej Bożeny Musiał ze
składu Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zgłosiła
powyższą zmianę jako autopoprawkę.
3. ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady
Miasta Płocka (druk nr 33)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku
nr 33.
4. ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta
Płocka (druk nr 34)
Pan radny Arkadiusz Iwaniak zgłosił kandydaturę Pani radnej Bożeny Musiał do
składu Komisji Polityki Społecznej.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zgłosiła
powyższą zmianę jako autopoprawkę.
5. ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 35)

i

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku
nr 35.
6. powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka
(druk nr 36)
Pan radny Arkadiusz Iwaniak do składu Komisji d/s Organizacji Pracy Rady
Miasta Płocka zgłosił Panią radną Bożenę Musiał, Pani radna Wioletta Kulpa
zgłosiła Pana radnego Tomasza Korgę i swoją kandydaturę, Pan radny Artur
Jaroszewski zgłosił Pana radnego Artura Krasa.
7. powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka
(druk nr 37)
Pan radny Arkadiusz Iwaniak do składu Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta
Płocka zgłosił Panią radną Magdalenę Lewandowską, Pani radna Wioletta Kulpa
zgłosiła Panią radną Grażynę Cieślik, Pan radny Artur Jaroszewski zgłosił Pana
radnego Tomasza Maliszewskiego.
8. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka
(druk nr 38)

9

Pan radny Maciej Wiącek zgłosił kandydaturę Pana radnego Artura Krasa.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan radny Artur Kras wyraził zgodę na kandydowanie.

9. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 39)
Pan radny Marcin Flakiewicz zgłosił kandydaturę Pani radnej Joanny Olejnik.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pani radna wyraża zgodę na kandydowanie.
Pani radna Joanna Olejnik wyraziła zgodę na kandydowanie.
10.
wyboru Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka (druk nr 40)
Pani radna Bożena Musiał zgłosiła kandydaturę Pana radnego Arkadiusza
Iwaniaka.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak wyraził zgodę na kandydowanie.
11.
wyboru Przewodniczącego
Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka (druk nr 41)
Pan radna Joanna Olejnik zgłosiła kandydaturę Pana radnego Macieja Wiącka.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan radny Maciej Wiącek wyraził zgodę na kandydowanie.
Pani radna Wioletta Kulpa zgłosiła kandydaturę Pana radnego Piotra Kubery.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan radny Piotr Kubera wyraził zgodę na kandydowanie.
Pani radna Joanna Olejnik wycofała kandydaturę Pana radnego Macieja Wiącka.
Pan radny Maciej Wiącej zaakceptował propozycję wycofania swojej kandydatury.
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12.
wyboru Przewodniczącego
Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta
Płocka (druk nr 42)
Pani radna Wioletta Kulpa
Kolczyńskiego.

zgłosiła kandydaturę Pana radnego Tomasza

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan radny Tomasz Kolczyński wyraził zgodę na kandydowanie.
13.
wyboru Przewodniczącego
doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka (druk nr
43)
Pani radna Elżbieta Gapińska zgłosiła kandydaturę Pani radnej Anieli Niedzielak.
Pani Przewodnicząca Rady
zapytała, czy Pani radna wyraża zgodę na
kandydowanie.
Pan radna Aniela Niedzielak wyraziła zgodę na kandydowanie.
14.
wyboru Przewodniczącego
doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 44)
Pan radny Jacek Jasion zgłosił kandydaturę Pana radnego Lecha Latarskiego.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan radny Lech latarski wyraził zgodę na kandydowanie.
15.
wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk
nr 45)
Pan radny Arkadiusz Iwaniak
Nowickiego.

zgłosił kandydaturę Pana radnego Piotra

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan radny Piotr Nowicki wyraził zgodę na kandydowanie.
16.
wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu
Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 46)

i

Gospodarki

Pan radny Tomasz Kolczyński zgłosił kandydaturę Pani radnej Wioletty Kulpy.
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Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pani radna wyraża zgodę na kandydowanie.
Pani radna Wioletta Kulpa wyraziła zgodę na kandydowanie.
17.
wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta
Płocka (druk nr 47)
Pani radna Wioletta Kulpa zgłosiła kandydaturę Pana radnego Leszka Brzeskiego.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan radny Leszek Brzeski wyraził zgodę na kandydowanie.
18.
wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta
Płocka (druk nr 48)
Pani radna Joanna Olejnik zgłosiła kandydaturę Pana radnego Macieja Wiącka.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan radny Maciej Wiącek wyraził zgodę na kandydowanie.
19.
wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa
Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 49)
Pan radny Maciej Wiącek zgłosił kandydaturę Pana radnego Marcina Falkiewicza.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan radny Marcin Flakiewicz wyraził zgodę na kandydowanie.
20.
wyboru
Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady
Miasta Płocka (druk nr 50)
Pani radna Wioletta
Kolczyńskiego.

Kulpa

zgłosiła

kandydaturę

Pana

radnego

Pawła

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.
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Pan radny Paweł Kolczyński wyraził zgodę na kandydowanie.
21.
wyboru
Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady
Miasta Płocka (druk nr 51)
Pan radny Arkadiusz Iwaniak zgłosił kandydaturę Pani radnej Magdaleny
Lewandowskiej.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pani radna wyraża zgodę na kandydowanie.
Pani radna Magdalena Lewandowska wyraziła zgodę na kandydowanie.

22.
wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania poleceń
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącej Rady Miasta Płocka (druk
nr 23)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku
nr 23.
23.
Rady Miasta Płocka do
Publicznego (druk nr 24)

Płockiej

wyboru
przedstawicieli
Rady Działalności Pożytku

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zwróciła się do
Pana Romana Wróblewskiego radcy prawnego z prośbą o przedstawienie
autopoprawki do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 24.
Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: “Pani Przewodnicząca! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! W numeracji paragrafów jest paragraf 1, 2, 3 i
ostatni paragraf też jest 3 – poprawka na § 4. “
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poprosiła o
zgłaszanie kandydatur.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak zgłosił kandydaturę Pani radnej Bożeny Musiał.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pani radna wyraża zgodę na kandydowanie.
Pani radna Bożena Musiał wyraziła zgodę na kandydowanie.
Pan radny Artur Jaroszewski
Flakiewicza.

zgłosił kandydaturę Pana radnego Marcina

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
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Pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan radny Marcin Flakiewicz wyraził zgodę na kandydowanie.
24.
wyznaczenia
przedstawicieli Miasta Płocka do Związku Miast Nadwiślańskich z
siedzibą w Toruniu (druk nr 25)
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poprosiła o
zgłaszanie kandydatur.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak zgłosił kandydaturę Pana radnego Wojciecha
Hetkowskiego.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan radny Wojciech Hetkowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Pan radny Jacek Jasion zgłosił kandydaturę Pana radnego Lecha Latarskiego.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan radny Lech Latarski wyraził zgodę na kandydowanie.
25.
delegowania
przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku (druk nr 26)
Pan radny Tomasz Kolczyński zgłosił kandydaturę Pani radnej Wioletty Kulpy.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pani radna wyraża zgodę na kandydowanie.
Pani radna Wioletta Kulpa wyraziła zgodę na kandydowanie.
Pani radna Bożena Musiał zgłosił kandydaturę Pana radnego Arkadiusza Iwaniaka.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy
Pan radny wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak wyraził zgodę na kandydowanie.
26.
zmiany
Uchwały
Rady
Miasta Płocka Nr 821/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(druk nr 20)
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Pani
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Barbarze Szurgocińskiej Skarbnikowi Miasta Płocka.
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę do
projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 20. Powiedziała: “Pani
Przewodnicząca! Szanowna Rado! Autopoprawka dotyczy § 1 . I tak, po wyrazie:
nieruchomości, proszę o dopisanie: ( Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15 grudnia 2010 r.
Nr 210 poz. 6908). Pozostała treść § 1 bez zmian. I autopoprawka również
dotyczy § 3 – po wyrazie: Mazowieckiego, proszę o wykreślenia do końca zdania,
to jest: z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku, o wykreślenie, a
wprowadzenie nowego zapisu: i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.
Dziękuję.”
27.
Gmin Regionu Płockiego (druk nr 21)

przyjęcia Statutu Związku

Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku
nr 21.
28.
zmiany
uchwały
nr
574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w
sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub
dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta
Płocka (druk nr 22)
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Pani
radnej Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy, Pani Przewodnicząca, ja mam
nie tyle do tego projektu uchwały, co do generalnie, jeśli chodzi o wysokość
stypendiów pytanie - czy wyszło już jakieś zarządzenie Prezydenta dotyczące
zmiany wysokości stypendiów na rok 2011?”
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: “Nie,
jeszcze nie […]. Są na razie ustalenia. Został zrobiony preliminarz tych wydatków. I
jak zostanie zatwierdzony budżet, to takie zarządzenie będzie wydane.”
29.
zmieniająca uchwałę nr
768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w
sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody
na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia
oraz
sposobu
i trybu
sporządzania
planu
finansowego
dochodów
i wydatków
nimi
finansowanych,
dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania (druk nr 27)
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 zgłosiła autopoprawkę do
projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 20. Powiedziała: “Pani
Przewodnicząca! Szanowna Rado! Zgłaszam autopoprawkę do § 1 pkt. 2) lit. a)
wyrazy takie jak: większe i wyższych, zastępuje się wyrazami odpowiednio: innej
i innych w tym jednym zdaniu. Dziękuję.”
30.
uchylenia
Uchwały
Nr
716/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy
na okres przekraczający rok budżetowy zmienionej Uchwałą Nr
828/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Miasta Płocka Nr
716/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy na okres
przekraczający rok budżetowy (druk nr 28)
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu radnemu Arkadiuszowi Iwaniakowi.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Dziękuję, Pani Przewodnicząca.
Wysoka Rado, ja mam pytanie i prośbę do Pana Prezydenta Romana
Siemiątkowskiego, abyśmy zostali jako radni poinformowani o sytuacji, która
jakby zostanie rozwiązana po uchwaleniu tej uchwały. I moje pytanie dodatkowe
– czy też będziemy w stanie zapoznać się, bo jak rozumiem, jeśli zapłacimy za ten
projekt, będziemy znali też ewentualne koszty, jakie wykonawca miał ponieść
ewentualnie za wybudowanie tego przedszkola. I to też moja serdeczna prośba,
żebyśmy taki kosztorys tego wykonawcy poznali. Bo jak wiemy, miasto miało to
kosztować 16 mln, co było już wówczas, nie chcę mówić – podejrzanym tematem,
ale na pewno kontrowersyjną sprawą. Ale natomiast my 27 października na
konferencji prasowej, nasz kandydat na prezydenta, wówczas, mówił o sytuacji w
miejscowym planie zagospodarowania, który jakby nie pozwala na budowanie
takiego budynku w tym miejscu, w którym była planowana budowla. My nawet
próbowaliśmy ustalić konkretnie, które będą to konkretnie działki, a zawsze
otrzymywaliśmy wymijającą odpowiedź. Było to wskazywanie: gdzieś tam, tutaj. I
stąd ta prośba, bo mówię – sprawa jest bardzo kontrowersyjna. Według nas
popełniono duży problem. I chcielibyśmy wiedzieć ile, tak naprawdę, inwestor
miał zapłacić za to przedszkole, bo wiemy, ile miasto miało, ponieść jakie koszty,
w przeciągu tych 10 lat i to jest dla nas sprawa bardzo ważna. Tym bardziej, że
wychodzi na to, że tego przedszkola nie będzie. Duży nacisk był wówczas
kładziony na to, by to przedszkole powstało właśnie tam, a nie na przykład tak
jak my mówiliśmy, by powstało na Kazimierza Wielkiego po rozebranym
przedszkolu nr 8, o ile dobrze pamiętam, jeśli nie mylę numeru. A więc jest to
sprawa dość ważna. I co dalej z tym ewentualnym problemem? Czy system – ten
kontenerowy, odrzucamy jako miasto, czy też będziemy próbowali w innym
miejscu? Bo jak rozumiem, to przedszkole na Podolszycach jest potrzebne, ale
zdecydowanie również jest potrzebne przedszkole na osiedlu Skarpa. Dziękuję.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu radnemu Wojciechowi Hetkowskiemu.
Pan radny Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
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powiedział: „Jeszcze w uzupełnieniu tutaj wypowiedzi Pana radnego Iwaniaka,
dokładam do tego pytanie o wskazanie osoby odpowiedzialnej za podjęcie
projektowania w miejscu w ogóle nieprzewidzianym na tego typu inwestycje.
Konkretnej osoby za to odpowiedzialnej.”
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: „To
znaczy to od razu może ad vocem Panu radnemu Przewodniczącemu
Hetkowskiemu – to nie znaczy, że to było w niedobrym miejscu projektowane,
tylko ten projekt, który został przedłożony, był niezgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Czyli gdyby był zgodny, to mogłoby tam
powstać to przedszkole. To znaczy to nie, to po prostu projektant postąpił
niezgodnie z tym miejscowym, a miał obowiązek się zapoznać z tym miejscowym
planem. Nie wiem, jak on się zapoznawał, skoro jeżeli się zapoznał, a wybudował
niezgodnie, to znaczy, że popełnił błąd. Odpowiadając Panu radnemu Iwaniakowi
– to jest tak, że to porozumienie w tej chwili już jest rozwiązane. Prezydent wydał
w tej sprawie stosowne zarządzenie. Ta uchwała dzisiejsza, jeżeli zostanie
podjęta, jakby zatwierdza ten stan rzeczy. I w tym miejscu, w tej formule,
przedszkole i żłobek nie będą budowane. I w tej chwili jest rozważany taki
pomysł, żeby na Podolszycach Południe wybudować przedszkole 3-oddziałowe.
Przypomnę, że w tym systemie modułowym był projekt, że będzie to przedszkole
4-oddziałowe. Czyli niewielka różnica. Po prostu 3-oddziałowe dlatego, że na
działce, którą posiada w tej chwili tam na Podolszycach Południe MTBS, większe
przedszkole po prostu nie da się zaprojektować. Tam będzie przedszkole i będzie
z placem zabaw. I właśnie tutaj pracujemy nad tym, żeby to w tym systemie
MTBS to wybudował. I mamy nadzieję, że na przełomie roku, koniec roku tego
kalendarzowego lub początek 2012, to przedszkole powstanie. Jeżeli chodzi o
koszty związane z niezrealizowaniem tego porozumienia, to w tej chwili są analizy
prawne, są negocjacje z tym potencjalnym wykonawcą, są ustalane te koszty i to
jest w trakcie. I jak to zostanie już zakończone, to oczywiście Rada Miasta
zostanie o tym poinformowana. Jeżeli poniesiemy koszty, to poniesiemy koszty
tylko wykonania tej dokumentacji projektowej. Jeżeli to będzie stwierdzone
bezspornie, że to jest jakby koszt leżący po stronie miasta. Jeżeli my zapłacimy
koszty za ten projekt, to de facto go kupimy, czyli nie będzie nic stało na
przeszkodzie, żeby jeżeli znajdziemy odpowiedni teren, jeżeli będzie decyzja,
tylko wtedy już miasto jako miasto bez pośredników, którzy tam będą budować i
potem nam to wynajmować, przecież można to wybudować i
oddać w
użytkowanie. To tyle na razie. Jeżeli coś jeszcze, to bardzo proszę.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu radnemu Wojciechowi Hetkowskiemu.
Pan radny Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
powiedział: „Czegoś nie rozumiem. Padają słowa, że miasto będzie musiało
zapłacić koszty wykonania projektu. I tu nie rozumiem, dlaczego miasto będzie
musiało zapłacić koszty wykonania tego projektu, jeśli projektant wykonał ten
projekt na swoje ryzyko błędnie. W ogóle nie rozumiem, dlaczego my rozważamy
możliwość taką, że miasto za to zapłaci, jeśli projektant nie wykonał tego w
sposób zgodny ze standardami. Rozumiem, Panie Prezydencie, że Pan się
przejęzyczył.”
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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:
„Nie, to znaczy chodzi o to, że prowadzimy negocjacje. Ja bym nie chciał dzisiaj
powiedzieć, że nie zapłacimy, a potem będą wykładnie, prawda, opinie prawne,
że to musimy zapłacić, albo też sprawa trafi do sądu i sąd zdecyduje, że miasto
ma za to zapłacić. Także jeszcze nie ma ostatecznej decyzji. Po prostu jest ten
problem, bo to jest jakby świeża rzecz i musimy to dokładnie przeanalizować i
wtedy poinformujemy Radę, jakie zostały podjęte decyzje.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu radnemu Piotrowi Kuberze.
Pan radny Piotr Kubera powiedział: „Panie Prezydencie, mówimy tylko o
przedszkolu, a w tym projekcie przedszkoli modułowych był zaplanowany żłobek.
I czy jest jakiś pomysł na realizację żłobka na Podolszycach Południe? Skoro
miasto wycofuje się z projektów modułowych, może warto wykorzystać ten teren,
który był wskazany wcześniej, bo tam jest możliwość budowy placówki
oświatowej i w klasyczny sposób ten żłobek wybudować na Podolszycach
Południe.”
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:
„Tak, to trwają w tej chwili analizy, bo pamiętamy o tym, że tam było 4oddziałowe przedszkole i 4-oddziałowy żłobek. I tylko oczywiście, jeżeli byśmy
chcieli budować na tym terenie pierwotnym, to trzeba wykonać nowy projekt,
który będzie zgodny z planem miejscowego zagospodarowania. I to jakby
wydłuża cały proces, bo chyba, żeby, ale
zdaje się, że nie można tego
przeprojektować, tego projektu, który już jest wykonany, z różnych względów,
również i opłacalności tego przedsięwzięcia.
Także trwają analizy, Panie
Prezydencie ... Panie radny.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Pani radnej Anieli Niedzielak.
Pani radna Aniela Niedzielak powiedziała: „ Ja jeszcze chciałam nawiązać do
tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i do wypowiedzi Pana
radnego Wojciecha Hetkowskiego. Chciałabym również wiedzieć, kto zlecił
konkretnie i kto jest odpowiedzialny za planowanie takiej inwestycji niezgodnej z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z tego, co jestem
zorientowana, wszystkie inwestycje powinny być uzgadniane z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli pozwala na to plan, to taką
inwestycję się wykonuje i projektuje dalej i ponosi się konkretne pieniądze. Jeżeli
plan miejscowy nie zezwala na wykonanie takiej dokumentacji, kto zlecił
wykonanie właśnie takiej dokumentacji, która jest niezgodna z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego? Dziękuję. Chciałabym również
wiedzieć.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
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Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:
„Ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza możliwość
budowy obiektów piętrowych, jednopiętrowych, pod warunkiem, że one są w
składzie jakiegoś większego kompleksu, nie są samodzielnym obiektem, prawda,
stoją przy jakimś, na przykład przy bloku mieszkalnym, przy czymś, to można
wtedy. Natomiast, jeżeli to jest obiekt wolno stojący, to musi być parterowy. A
odpowiadając na Pani pytanie, to jest tak, że miasto podpisując porozumienie
podpisało, że ktoś wykona gotowy obiekt, nieważne jak, to była umowa o dzieło, i
wybudował obiekt i miasto to wynajmuje na 10 lat, płaci określoną kwotę
pieniędzy przez 10 lat, a po 10 latach przysługuje miastu prawo pierwokupu tego
obiektu, przy uwzględnieniu tych wpłat, które tam zostały już poczynione. To jest
skomplikowany tam ten opis tego. Także nie po stronie miasta leżało wykonanie
dokumentacji projektowej i jej zatwierdzanie. Dokumentacja projektowa to była
traktowana jak każdy inny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, jak każdy
inny podmiot. I miasto w tej sprawie wydało odmowną decyzję, bo ten projekt
złożony, był niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Także tutaj, jeżeli o to chodzi, to w mojej ocenie to wykonawca tego projektu
zanim zaprojektował wadliwy projekt powinien się zapoznać z planem i już
wiedzieć na samym początku, że to jest niezgodne, że buduje coś, co jest
niezgodne.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu radnemu Wojciechowi Hetkowskiemu.
Pan radny Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
powiedział: „Panie Prezydencie, przepraszam, bo to pytanie jest w zasadzie nie
do Pana, ale niestety Pan musi na nie odpowiadać - czy należy rozumieć, że oto
jakiś wykonawca zjawił się i w dowolny sposób, na dowolnym miejscu, nie
patrząc chociażby na własność terenu oraz na plan zagospodarowania
przestrzennego, zaprojektował sobie obiekt i potem przyszedł z prośbą o wydanie
pozwolenia na budowę? Dowolnie sobie sam wybrał, bez żadnego wskazania ze
strony przedstawicieli służb Ratusza wskazujących chociażby tą lokalizację ze
względów na demografię? Czy to taki przypadek – ot po prostu obudził się ktoś i
sobie zaprojektował nie pytając w Urzędzie, czy miasto jest w ogóle
zainteresowane, żeby to powstało tu, żeby powstało w takiej technologii, żeby
powstało w takiej formule i na działkach takich i takich, tylko wybrał sobie
dowolny obszar?”
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:
„Nie, ta działka była wskazana. To było wiadomo, że w tym miejscu ma
budować.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Pani radnej Anieli Niedzielak.
Pani radna Aniela Niedzielak zapytała: „Kto wskazał, kto był inwestorem?”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
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Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:
„[...] Sprawdzimy to.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu radnemu Arkadiuszowi Iwaniakowi.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Panie Prezydencie, tak jak powiedział
Przewodniczący Hetkowski, co prawda nie jest pytanie do Pana, ale ta sprawa
wydaje dość dziwna. Bo tak, tak jak mój przedmówca mówił, oczywiście miasto
wskazało ten teren, ja rozumiem, że można było zbudować tak, jak Pan Prezydent
powiedział, ale my rok temu, o ile dobrze sięgam pamięcią, byliśmy zaskoczeni
informacją, iż w nowym systemie, nie w tym co zwykle, a więc my budujemy i
my jakby prowadzimy przedszkole, będziemy mieli super inwestycję, ktoś nam
wybuduje, my za 16 baniek cyk, przez 10 lat mamy fajne przedszkole ze
żłobkiem. Ale myślę, że ten inwestor jakby dostał taką wstępną zgodę, że tak to
będzie projektował, bo sobie nie wyobrażam, tym bardziej, że w tym
dokumentach, które Pan Prezydent po wczorajszej komisji, czy też spotkaniu
radnych przekazał, to odmowa została wydana 22 grudnia. A tak naprawdę w
listopadzie to przedszkole miało być oddane do użytkowania, bo to miał być efekt
przecież wyborczy, wszyscy dobrze wiemy, a 22 grudnia dopiero jest jakby
odmowa po decyzji Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie jakby, że tak powiem,
prawo o zamówieniach publicznych w jakiś tam sposób, nie chcę mówić, że
złamano, ale ktoś obszedł. I tu jest to pytanie – czy była powszechna zgoda na to,
żeby wybudować to przedszkole i potem jakoś to będzie, jakoś to zatwierdzimy,
albo wydamy decyzję o pozwolenie na budowę pozytywną. Bo ja odnoszę
wrażenie, że taki miał być przebieg całego tego żenującego spektaklu. Dziękuję.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu radnemu Mirosławowi Milewskiemu.
Pan radny Mirosław Milewski powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka
Rado! Szanowni Państwo! Ja odnoszę wrażenie, że są to pytania po części do
mnie, dlatego pozwolę sobie w dosłownie dwóch, trzech zdaniach odpowiedzieć,
aby przerwać tą trochę mało merytoryczną i nie opartą na faktach rozmowę, nie
wiedząc w jakim kierunku ona idzie. Zacytuję jeden fragment treści porozumienia
pomiędzy miastem a potencjalnym inwestorem, który mówił: zgodnie z treścią
zawartego porozumienia jego przedmiotem jest określenie warunków
przygotowania projektu budowlanego przez wykonawcę wynajmującego w
oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A to oznacza, że
potencjalny wykonawca musiał zgodnie z tym porozumieniem dostosować się do
założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie ma w tym
zakresie żadnej innej furtki i najzwyczajniej w świecie jak każdy człowiek, jak
każda firma, po prostu popełnił w jakimś zakresie błąd, który być może mógł
skorygować, może nie. Dalej był program funkcjonalno – użytkowy, który był w
bardzo precyzyjnym zakresie opracowany. Proszę również nie operować mitami,
że 16 mln to jest jakaś niewiarygodna kwota. Proszę wszystkich, którzy mówią
tak, aby pomnożyli sobie 2,5 tys. m2, jakie miał ten budynek mieć, razy w
tradycyjnej metodzie budownictwa około 4 tys. m, to daje około 10 mln, plus
wyposażenie, plus teren, plus funkcja pieniądza w czasie, w ciągu 10 lat, to na
pewno doliczymy się kwoty 16 mln, a być może i więcej. W związku z tym proszę
o najpierw opracowania ekonomiczne na ten temat, a dopiero podejmowanie
dyskusji, czy to jest dużo, czy to jest mało.”
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Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu radnemu Arkadiuszowi Iwaniakowi.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Znaczy ja poniekąd też jakby ad
vocem. Panie Prezydencie, ja mam prośbę. W związku z tym, że ponad rok temu
był przeprowadzony, jak rozumiem, konkurs, bo wybrano firmę tą, którą wybrano,
zresztą powiem szczerze – byłem wówczas zadowolony, że będzie to robiła firma
z Płocka, a nie gdzieś tam z Koszalina, czy z Warszawy, i bardzo dobrze, że taką
decyzję podjęto, natomiast tą firmę wybrano na podstawie, nie wiem, konkursu,
zbioru ofert, itd., a ja bym chciał, poprosiłbym Pana Prezydenta, żeby Pan
Prezydent przedstawił nam zapytanie, jakie Urząd Miasta wysłał do tych
przedstawiających swoją ofertę, bo być może się okaże, że już w tej ofercie była
zawarta pewna sugestia, jak to przedszkole ma wyglądać. I wtedy będziemy mieli
rzecz jasną, tym bardziej że, ja odszukam to w protokołach posesyjnych, byliśmy
informowani, iż to przedszkole powstanie w nowym roku szkolnym, a więc gdzieś
w okolicach września, później to było przeniesione bodajże na 10 października,
jeśli dobrze pamiętam, a ta decyzja odmowna jest dopiero w grudniu. A więc nie
wiem, czy wcześniej żadnych decyzji nie było. Myślę, że też warto byłoby
sprawdzić, czy takiej decyzji odmownej, albo zgadzającej się, aby taki budynek
tam powstał, bo myślę, że inwestor, tym bardziej, że nie jest to firma krzak,
myślę że takie zapytanie do Urzędu Miasta złożył i być może jest takie pismo,
które wstępnie zezwalało na budowę takiego właśnie przedszkola. Dziękuję.”
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: „To
znaczy ja powiem tak – jeżeli chodzi o to pozwolenie na budowę, że ono 22
grudnia, to zwracam uwagę, że w tym jest napisane, że taka decyzja została
podjęta, gdyż wnioskodawca nie wykonał obowiązku usunięcia wskazanych w
postanowieniu z dnia 8 listopada 2010 roku nieprawidłowości w przedłożonym do
zatwierdzenia projekcie budowlanym. Czyli projekt był złożony wcześniej, został
wezwany wykonawca do usunięcia wad właśnie tych, tam skutkujących, i dlatego
ta decyzja została podjęta 22 grudnia i ona się uprawomocniła, dlatego, że
wykonawca się od niej nie odwołał. Proszę Państwa, żeby jakby zakończyć w tym
momencie dyskusję na ten temat, jeżeli Wysoka Rada pozwoli, to my
przygotujemy taką szczegółową informację na ten temat - na realizację tego
całego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wszystkich tych uwag i pytań, które
wnosili Państwo Radni. Bardzo bym prosił, żeby Rada się na to zgodziła.
Dziękuję. ”
31. wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.:
„Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą
na zdobycie dobrego zawodu” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Społecznego (druk nr 29)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku
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nr 29.

32. przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do
otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego
(druk nr 30)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku
nr 30.

33. wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości,
które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego z
przeznaczeniem pod budowę drogi wojewódzkiej nr 567 (druk nr 52).
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił
autopoprawkę do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 52. Powiedział:
„Ja bym prosił o przyjęcie autopoprawki. Mianowicie w podstawie prawnej tam
jest: Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy... jest - z dnia 08 czerwca 1990 r.,
powinno być: 08 marca 1990 roku. Czyli słowo: czerwiec , byśmy zamienili
słowem: marzec. Dziękuję.”

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami
uchwał
Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka
(druk nr 31)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 31.
Wynik głosowania:
za - 24
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 19/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

2. ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 32)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 32 (z
autopoprawką).
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Wynik głosowania:
za - 24
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 20/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
3. ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady
Miasta Płocka (druk nr 33)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 33.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 21/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady
Miasta Płocka stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
4. ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta
Płocka (druk nr 34)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 34 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 22/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta
Płocka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
5. ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 35)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 35.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR 23/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 12 do
niniejszego protokołu.

6. powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka
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(druk nr 36)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 36 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 24/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

7. powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka
(druk nr 37)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 37 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 25/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

8. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka
(druk nr 38)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 38.
Wynik głosowania:
za - 24
przeciw - 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 26/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

9. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 39)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 39.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące – 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 27/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
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protokołu.
10.
wyboru Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka (druk nr 40)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 40.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 28/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady
Miasta Płocka stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
11.
wyboru Przewodniczącego
Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka (druk nr 41)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 41.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 29/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta
Płocka stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
12.
wyboru Przewodniczącego
Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta
Płocka (druk nr 42)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 42.
Wynik głosowania:
za - 24
przeciw - 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 30/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 19 do
niniejszego protokołu.

13.
wyboru Przewodniczącego
doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka (druk nr
43)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 43.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące – 2
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W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 31/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy
Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
14.
wyboru Przewodniczącego
doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr 44)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 44.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 32/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady
Miasta Płocka stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
15.
wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk
nr 45)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 45.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 33/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Płocka stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
16.
wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 46)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 46.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 34/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i
Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 23 do
niniejszego protokołu.

17.
wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta
Płocka (druk nr 47)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 47.
Wynik głosowania:

26

za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 35/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej
Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
18.
wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta
Płocka (druk nr 48)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 48.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące – 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 36/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady
Miasta Płocka stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
19.
wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa
Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 49)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 49.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 37/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 26 do
niniejszego protokołu.
20.
wyboru
Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady
Miasta Płocka (druk nr 50)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 50.
Wynik głosowania:
za - 24
przeciw - 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 38/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji
Pracy Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
21.
wyboru
Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady
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Miasta Płocka (druk nr 51)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 51.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 39/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej
Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
22.
wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania poleceń
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącej Rady Miasta Płocka (druk
nr 23)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 23.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 40/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie
wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania poleceń
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącej Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr
29 do niniejszego protokołu.
23.
wyboru
przedstawicieli
Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego (druk nr 24)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 24 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 41/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego stanowi załącznik nr 30 do niniejszego

protokołu.
24.
wyznaczenia
przedstawicieli Miasta Płocka do Związku Miast Nadwiślańskich z
siedzibą w Toruniu (druk nr 25)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 25.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 42/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
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sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka do Związku Miast
Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu stanowi załącznik nr 31 do niniejszego
protokołu.

25.
delegowania
przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku (druk nr 26)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 26.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 43/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
26.
zmiany
Uchwały
Rady
Miasta Płocka Nr 821/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(druk nr 20)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 20 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 44/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 821/LVII/10 z dnia 28
września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
27.
przyjęcia Statutu Związku
Gmin Regionu Płockiego (druk nr 21)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 21.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 45/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego stanowi załącznik
nr 34 do niniejszego protokołu.

28.
zmiany
uchwały
nr
574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w
sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania
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stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub
dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta
Płocka (druk nr 22)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 22.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 46/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25
sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i
przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub
dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka
stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

29.
zmieniająca uchwałę nr
768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku w
sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody
na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia
oraz
sposobu
i trybu
sporządzania
planu
finansowego
dochodów
i wydatków
nimi
finansowanych,
dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania (druk nr 27)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 27 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 21
przeciw - 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 47/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku
zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca
2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich
zatwierdzania stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
30.
uchylenia
Uchwały
Nr
716/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy
na okres przekraczający rok budżetowy zmienionej Uchwałą Nr
828/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Miasta Płocka Nr
716/LI/10 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy na okres
przekraczający rok budżetowy (druk nr 28)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 28.
Wynik głosowania:
za - 20
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przeciw - 3
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 48/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie uchylenia Uchwały Nr 716/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja
2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto
Płock umowy na okres przekraczający rok budżetowy zmienionej Uchwałą Nr
828/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie
wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 716/LI/10 z dnia 25
maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę –
Miasto Płock umowy na okres przekraczający rok budżetowy stanowi
załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

31.
wyrażenia
zgody
na
realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w
Płocku Projektu konkursowego pn.: „Nowe kwalifikacje członków
Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na zdobycie dobrego
zawodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, zaakceptowanego
do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Społecznego (druk nr 29)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 29.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 49/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Komendę Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku Projektu konkursowego pn.: „Nowe kwalifikacje
członków Ochotniczych Straży Pożarnych szansą na zdobycie dobrego
zawodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi załącznik nr 38 do niniejszego
protokołu.

32.
przyjęcia
do
realizacji
przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr
30)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 30.
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 50/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
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sprawie przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi załącznik nr
39 do niniejszego protokołu.

33.wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości,
które stały się z mocy prawa własnością Województwa
Mazowieckiego z przeznaczeniem pod budowę drogi wojewódzkiej nr
567 (druk nr 52)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 52 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 25
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 51/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za
nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Województwa
Mazowieckiego z przeznaczeniem pod budowę drogi wojewódzkiej nr 567
stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 6
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka przedstawił
sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego z pracy między
sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 31.12.2010 r. do 24.01.2011 r.
Poinformował, iż Pan Prezydent brał udział w:
- podpisaniu dwóch umów na unijne dofinansowania w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013: wdrożenie Płockiej
Platformy
Teleinformatycznej e – Urząd, budowa ulicy Granicznej II etap,
- spotkaniu świąteczno – noworocznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w
Płocku,
- spotkaniu noworocznym z Biskupem Płockim Jego Ekscelencją ks. dr Piotrem
Liberą,
zorganizowanym przez Starostę Płockiego i Przewodniczącego Rady Powiatu,
- rocznej odprawie Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku,
- w spotkaniu noworocznym z dyrektorami płockich jednostek oświatowych,
- w spotkaniu z przedstawicielami Związku Zawodowego Pracowników
Komunikacji Miejskiej
Oddział w Płocku,
- złożeniu kwiatów z okazji 66 rocznicy spalenia 79 Polaków przy ul. Sienkiewicza,
- naradzie szkoleniowo – informacyjnej zorganizowanej przez Zarząd Oddziału
Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Płocku,
- spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Mazowiecką Okręgową Izbę
Inżynierów
Budownictwa,
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- przyjęciach interesantów.
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Pani radnej Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy Pan nam przytoczył oczywiście
spotkania. Bardzo się cieszymy z tego tytułu, że Pan Prezydent spotyka się z
mieszkańcami, tylko mam pytanie - czy w tym okresie za ten czas, kiedy jest to
sprawozdanie, Pan Prezydent podpisywał jakąś ugodę, czy z budżetu miasta były
wypłacone jakieś środki finansowe związane z zakończeniem sprawy sądowej z
Polimex-em?”
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: „To
jest w trakcie załatwiania i nie było do tej pory takiej wypłaty.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Pani Barbarze Szurgocińskiej Skarbnikowi Miasta Płocka.
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka powiedziała: „Odpowiem
Pani radnej. Po prostu kwota, która była zasądzona przez sąd, została
przekazana, natomiast trwają rozmowy ze strony Urzędu z Polimex- em, żeby
doprowadzić do ugody, ale nie ma jeszcze ostatecznej decyzji.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Pani radnej Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „W takim razie mam pytanie do Pana
Prezydenta – czy miasto odwoływało się już od wyroku sądu, czy kończycie
Państwo na tej ugodzie i praktycznie sprawa jest zakończona według Pana?”
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:
„Nie, nie będzie apelacji. Nie było apelacji od tego.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Pani radnej Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa zapytała: „A mogę znać przyczynę, dlaczego nie
wykorzystujemy całej drogi sądowej?”
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: „W
tej chwili nie potrafię Pani na to odpowiedzieć, ale odpowiemy Pani na to już
indywidualnie i potem poinformujemy radnych.”
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Ad pkt 7
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka złożyła
sprawozdanie za okres od 8 .12.2010 r. do 25.01.2011 r. Poinformowała, iż brała
udział w:
- spotkaniach świąteczno – noworocznych (z Radnymi Rady Miasta Płocka, w
Płockiej Izbie Biznesu, w MZGM, w świątecznym spotkaniu Prezydenta Miasta z
mieszkańcami miasta Płocka przed Ratuszem, z przedstawicielami Komendy
Miejskiej Policji w Płocku, z bezdomnymi w Caritas Polska, w spotkaniu
świątecznym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, w spotkaniu organizacji
pozarządowych, w spotkaniu świąteczno – noworocznym w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym, w spotkaniu noworocznym przedstawicieli Powiatu Płockiego, w
spotkaniu noworocznym z dyrektorami szkół płockich, w VII charytatywnym balu
dzieci ze Szkoły Życia i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, w
spotkaniu noworocznym z przedstawicielami Rad Mieszkańców Osiedli),
- składaniu wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza w rocznicę wyzwolenia
Płocka,
- uroczystościach upamiętniających 148 rocznicę stracenia Zygmunta
Padlewskiego – przywódcy Powstania Styczniowego,
- dwóch koncertach Płockiej Orkiestry Symfonicznej,
- koncercie zespołu The Australian Pink Floyd,
- premierze spektaklu Wydmuszka przygotowanej przez Teatr Dramatyczny w
Płocku.
Pani Przewodnicząca poinformowała również, iż przyjmuje interesantów w każdy
czwartek w godzinach 1500 – 1700, począwszy od 13.01.2011 r.
Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie Pana Tomasza Korgi
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka. Poinformowała, że 17.12.2010 r. Pan
Wiceprzewodniczący uczestniczył w spotkaniu opłatkowym organizacji
pozarządowych, 9.01.2011 r. uczestniczył w uroczystości związanej z
upamiętnieniem męczeńskiej śmierci 79 Polaków w 1945 roku przy ul.
Sienkiewicza 28, 22.01.2011 r. brał udział w uroczystości złożenia kwiatów przy
obelisku Zygmunta Padlewskiego, prowadził przyjęcia mieszkańców miasta
Płocka, brał udział w posiedzeniach radnych Rady Miasta Płocka.

Ad pkt 8 i 9
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Pani radnej Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Pani Przewodnicząca! Szanowni
Państwo Radni! Drodzy Mieszkańcy! Mam dwie sprawy. Jedna była poruszana na
poprzedniej sesji. Chodzi o obwodnicę północną. Pan Prezydent powiedział, że w
początkowych dniach stycznia miał udać się do Ministerstwa Infrastruktury i
zabiegać o wpis do planów rządowych budowy obwodnicy północnej miasta
Płocka. Oczywiście otrzymaliśmy jakieś tam informacje przekazywane przez
nasze media, ale chcielibyśmy usłyszeć co dalej się wydarzyło. Bo otrzymaliśmy
jakieś zapewnienia wynikające z ustaleń z Panem Ministrem w rozmowie, że jest
to na dobrej drodze. Aczkolwiek chcielibyśmy wiedzieć, bo było tam również
zapisane, iż wszystko zależy od tego, czy będzie to zatwierdzone przez Radę
Ministrów. W związku z tym mam pytanie, co dalej z wnioskiem a propos
obwodnicy północnej. I druga sprawa, może już bardziej do Pani Skarbnik
skierowana, bo zapewne będzie mi mogła bardzo szczegółowo odpowiedzieć na
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to pytanie – chodzi o zarządzenie nr 55 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31
grudnia. Aczkolwiek tu mam taką uwagę również do Panów Prezydentów, żeby
porozmawiać z administratorem strony internetowej Urzędu Miasta Płocka, że
zarządzenia Prezydenta ukazują się na stronie internetowej bardzo późno, z
dużym opóźnieniem. Między innymi te grudniowe z 31 grudnia znalazłam parę
dni temu, dosłownie chyba dwa, albo trzy. Więc upływa bardzo duży termin czasu
od wprowadzenia zarządzenia w życie do czasu publikacji, a my jako radni też
korzystamy z tych informacji. I jest to zarządzenie dotyczące zgody na korektę
planu działalności Książnicy Płockiej. I proszę mi Pani Skarbnik powiedzieć, tak
naprawdę, co 31 grudnia zmieniono w planie finansowym Książnicy Płockiej. A
także również pytanie do Pana Prezydenta, czy podjął decyzję o zmianie
etatyzacji w Książnicy. Bo z tego, co czytaliśmy, Pan Prezydent zamierza
zlikwidować księgarnię w Książnicy, a tam są przypisane zgodnie z tą
interpelacją, którą otrzymałam, trzy etaty, w tym dwa całe i jeden łączony. Proszę
mi powiedzieć, czy Państwo już zmniejszyliście stan zatrudnienia w Książnicy.
Dziękuję.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu radnemu Arkadiuszowi Iwaniakowi.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Dziękuję Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Ja zasadniczo mam pytanie - zagadkę do
Miejskiego Zarządu Dróg – czy w ostatni weekend była prowadzona inwestycja:
wymiana rury w jednej z ulic płockich? Pytanie – zagadka do MZD, czy wie jaka to
jest ulica, a jeśli wie, to dlaczego nie było oznaczenia objazdów? To jest pierwsze
pytanie. Jeśli nie będzie wiedziała, to ja oczywiście podpowiem … MZD nie będzie
wiedziało, to ja oczywiście podpowiem. Takie pytanie jest związane jakby z tym,
że przejeżdżałem tam wielokrotnie i widziałem, jak samochody niestety musiały
się cofać, co nie było dla wielu osób prostym zadaniem, bo jest to ulica pod górkę
i lekko ośnieżona, wąska, a więc dla mnie to nie stanowiło problemu, ale
widziałem, że inne osoby miały z tym kłopot. I druga sprawa – chciałbym się
dowiedzieć, jak ostatni koncert, który był zagrany w naszej hali, wyszedł
finansowo, ile osób było, ile ponieśliśmy kosztów, a ile biletów sprzedano, ile na
tym, generalnie, zarobiliśmy.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu radnemu Wojciechowi Hetkowskiemu.
Pan radny Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
powiedział: „Wczoraj płocka prasa poinformowała społeczeństwo o dramatycznej
sytuacji, jeśli chodzi o opiekę lekarską nad ludźmi chorymi na cukrzycę.
Praktycznie rzecz biorąc jedna jedyna przychodnia specjalistyczna w Płocku
spełniła standardy Narodowego Funduszu Zdrowia. W środowisku diabetyków
spotkało to się z bardzo złym przyjęciem. A jakie są skutki społeczne, nie muszę o
tym mówić. Mam zatem pytanie, jakie działania zamierza podjąć samorząd Płocka
w związku z realizacją jednego z najważniejszych obowiązków samorządu, jakim
jest zapewnienie opieki medycznej dla mieszkańców w zakresie opieki nad
cukrzykami.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu radnemu Piotrowi Kuberze.
Pan radny Piotr Kubera powiedział: „ Pani Przewodnicząca! Panowie Prezydenci!
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Jedno to jest prośba o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację. Prosiłem o
informacje na temat wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w Płocku.
Prosiłbym o uzupełnienie jeszcze o ofertę Miejskiego Zespołu Obiektów
Sportowych. Otrzymałem informację o POKiS i Książnicy, dziękuję za to bardzo,
ale brakuje mi jeszcze Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych. I mam pytanie
dotyczące Cover Płock Festival. Media donoszą, że miasto zamierza wycofać się z
tego festiwalu, jednego z najlepszych w mojej ocenie, który ściągał tutaj bardzo
wiele ludzi spoza Płocka, spoza Polski. Były to zespoły, które po raz pierwszy
grały w Polsce. Jest to mocna muzyka, metalowa, mocny rock. W Płocku takiej
oferty do tej pory brakowało. Jednocześnie było to zakończenie sezonu,
zakończenie lata. Chciałbym uzyskać odpowiedź, czy zapadła decyzja o
wycofaniu się z tego festiwalu, czy będzie on kontynuowany, może w innej
formie, może mniejszy wkład miasta, a impreza biletowana. Proszę o odpowiedź
na to pytanie. ”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu radnemu Leszkowi Brzeskiemu.
Pan radny Leszek Brzeski powiedział:
„Pani Przewodnicząca! Panie
Prezydencie! Ja mam takie pytanie – chodzi o dofinansowanie do stowarzyszeń i
klubów sportowych. To na zasadzie ofert organizowanych przez Wydział Kultury i
Sportu Urzędu Miasta Płocka. […] Po rozstrzygnięciu podpisanie umów następuje
- marzec, może nawet później, a od stycznia do właśnie do podpisania tych ofert,
nie bardzo te stowarzyszenia i kluby mają jak działać. Ja dzwoniłem po różnych
miastach w Polsce. I na przykład w Toruniu jest od 1 stycznia. Oni jakoś tam to
tak zorganizowali, że od 1 stycznia. W innych miastach jest na przykład
podpisywana umowa kilkuletnia, wieloletnia. I to jest rozwiązany problem z
dofinansowaniem, czy finansowaniem przez te kilka miesięcy, przez styczeń, luty,
na przykład, marzec. Także prosiłbym też o odpowiedź. I drugie pytanie moje
dotyczy przejazdu kolejowego na ulicy Rzecznej. Tam w ostatnim okresie dwa
wypadki były i to na szczęście, że nie były śmiertelne. Jak niebezpieczny jest ten
przejazd świadczy 17 stycznia taka akcja zorganizowana przez kolej: Zatrzymaj
się na przejeździe i żyj. I takie akcje przez kolej były zorganizowane w Polsce w
23 miejscach, między innymi w Płocku. Czyli to jest bardzo niebezpieczne
miejsce. I prosiłbym też co tu Urząd Miasta w tej sprawie chce zrobić, oczywiście
w nawiązaniu, czy z koleją, z PKP. Mam takie dwie propozycje. Dziękuję.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Pani radnej Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy nie pytanie, tylko apel do
Panów Prezydentów. Ponieważ zaczęła się, znaczy, nie wiem, jak Urząd Miasta w
tej chwili odnosi się do akcji, która była w zasadzie zapoczątkowana przez
poprzedników, czyli: Zostaw 1% w Płocku. Mam na myśli podatek dochodowy,
który przekazujemy dla organizacji pożytku publicznego, zgodnie z zasadami
zapisanymi w ustawie. Fundusz Grantowy, z tego co wiem, odbył już takie jedno
spotkanie. Aczkolwiek kładę tu nacisk, dlaczego – ponieważ styczeń jest takim
miesiącem, gdzie gro osób rozlicza się tych, które otrzymują zwroty tego
podatku, ponieważ im szybciej się rozliczą, tym szybciej otrzymają ten zwrot,
szczególnie że podatników jest mało w początkowych miesiącach roku, którzy się
rozliczają. Najczęściej są to osoby, które jakby nie mają tych zwrotów, to
rozliczają się w okresie późniejszym. Natomiast dlaczego pytanie, czy miasto w
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ogóle chce się włączyć bardziej energicznie w promocję tej akcji, czy zamierza
jakby oprzeć się tylko na Funduszu Grantowym i koniec, bo brakuje mi jakichś
ulotek reklamowych, informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta. Tak
naprawdę nie ma tam informacji. I teraz pytanie, jaką formułę miasto przyjmuje,
jeśli chodzi o tą akcję: Zostaw 1% podatku w Płocku. Wydaje mi się, że była
bardzo dobra, ponieważ rzeczywiście organizacje pożytku publicznego mają mało
środków na realizację swoich działań statutowych, a to była jakaś pomoc,
przynajmniej ze strony mieszkańców Płocka, którzy chcą im w jakiś sposób
pomóc. Tutaj kolega mówił o tych konkursach, które są ogłaszane przez Wydział
Kultury, bo nie tylko Wydział Kultury, ale inne, Zdrowia tez ogłasza konkursy. Ale
to są rzeczywiście takie środki, które są tak naprawdę kropla w morzu potrzeb
tych organizacji, a to był spory zastrzyk finansowy ten 1%.”
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:
„ […] Teraz jeżeli chodzi o koncert, koncert na hali - rozliczenie. Rozmawiałem
dzisiaj rano z dyrektorem hali. Więc poprosił o czas do piątku, bo jeszcze dzisiaj
nie jest w stanie tego rozliczyć dokładnie, a boi się mówić, żeby potem nie było
przekłamań i żeby nie musiał prostować. Także jeżeli, to również w takim razie
wszystkim radnym do skrzynek włożymy, po prostu, rozliczenie tego koncertu.
Teraz, jeżeli chodzi o opiekę nad chorymi na cukrzycę, to jest tak z tymi chorymi,
że to NFZ ogłasza konkursy i my wystąpimy z pismem do NFZ z zapytaniem, co
dalej i co tutaj można poradzić. Jeżeli chodzi o, tutaj, Pana radnego Kuberę, to my
żeśmy rozmawiali, uzupełnimy, mamy przygotowaną pełną informację, ofertę na
temat ferii zimowych. Rzeczywiście tutaj nie ma tego MZOS. To zostanie
uzupełnione. Jeżeli chodzi o dofinansowanie klubów i o konkursy, ja rozumiem, że
Panu radnemu chodzi o to, że to jest późno. Tak, proszę Państwa, to jest późno i
to się musi zmienić, po prostu. Te konkursy zostały dopiero teraz ogłoszone, a
powinny być ogłoszone wcześniej. Konkursy można ogłaszać w momencie, kiedy
zostaje przyjęte prowizorium budżetowe. Prowizorium budżetowe zostało przyjęte
15 listopada i można było tak zaplanować, żeby już 16 listopada te konkursy
ogłosić. To się, mam nadzieję, zmieni i już w przyszłości będą ogłaszane w takim
czasie, żeby potem już nie było komplikacji, bo się zmieniły trochę przepisy. I w
zasadzie, zgodnie z przepisami, jeżeli konkurs jest rozstrzygnięty w styczniu i
umowa jest podpisana od 1 lutego, to teoretycznie za styczeń nie można
zapłacić. I to rodzi pewne konsekwencje, bo są takie organizacje pozarządowe,
nie tylko kluby sportowe, ale i inne organizacje pozarządowe, które utrzymują się
z tej dotacji. I tu jest kłopot. I my się nad tym zastanawiamy. I myślę, że
znajdziemy rozwiązanie. Ale to w przyszłości musi być tak robione, żeby nie
trzeba się było zastanawiać, tylko żeby to szło normalną, prostą drogą. Teraz,
jeżeli chodzi o 1%, to ja poproszę Pana Sekretarza o udzielenie odpowiedzi.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu Marcinowi Uchwałowi p.o. Sekretarza Miasta Płocka.
Pan Marcin Uchwał p.o. Sekretarza Miasta Płocka powiedział: „Pani
Przewodnicząca! Wysoka Rado! Chciałbym Pani radnej w ten sposób
odpowiedzieć, iż lata ubiegłe i zainicjowanie przez Państwa akcji promocyjnej:
1%, przyniosły już w zeszłym roku skutek, czyli płockie organizacje określoną
kwotę pieniążków otrzymały i ten zwrot podatków wrócił do miasta. W tym roku

37

również taką akcję promocyjną rozpoczynamy. Rozpoczynamy 1 lutego. Także
akcję medialną na stronach internetowych. Myślę, że ta akcja będzie zauważalna
i zapraszam do śledzenia mediów.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „W
odpowiedzi Panu radnemu Brzeskiemu, jeśli chodzi o przejazd kolejowy.
Oczywiście sprawa niezwykle istotna. Myślę, że podejmiemy rozmowy z policją, z
koleją, nad przygotowaniem dodatkowego oznakowania, które mogłoby z
wyprzedzeniem pewnym informować. Sprawdzimy, jakie są możliwości terenowe i
ten temat zostanie rozwiązany przynajmniej w takim zakresie, w jakim będziemy
mogli. Natomiast jeśli chodzi o to zdarzenie, o którym sygnalizował Pan radny
Iwaniak, poproszę Panią Dyrektor MZD, bo to chyba było zdarzenie
nieoczekiwane, tzw. awaria, która się wydarzyła, ale szczegóły przedstawi
Dyrektor Witczewska.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Pani Małgorzacie Witczewskiej Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg.
Pani Małgorzata Witczewska Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg powiedział:
„Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni! Szanowni Państwo!
Domyślam się, że chodzi o awarię na ulicy Szpitalnej, którą zgłosiły Wodociągi
Płockie w czwartek. Awaria ma to do siebie, że jest to tryb szczególny, czyli jest
tzw. projekt uproszczony organizacji ruchu. Jest to na zasadzie li i tylko
zawiadomienia. Z informacji zgłaszanych we wniosku jest podany termin, zajętość
pasa. Jeżeli wymaga wprowadzenia organizacji ruchu, są podane objazdy. I
awaria ta była usuwana przez piątek, sobotę i niedzielę. Objazdy były
wprowadzone przez Jasną, Dobrzyńską, do Medycznej.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu radnemu Arkadiuszowi Iwaniakowi.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „To znaczy, Pani Dyrektor, być może
to była i awaria, ale podejrzewam, że planowana, bo rurę, którą tam montowano,
widziałem, przywieziono dużo, dużo wcześniej, a jeżdżę tędy codziennie. To po
pierwsze. Po drugie objazdów oznaczonych nie było, bo pierwszy objazd, który
zauważyłem, że było oznaczenie, to było przy ulicy Dobrzyńskiej, ale to jakby tam
już nie było potrzeby, żeby stosować jakiekolwiek oznaczenie, bo wszyscy ci,
którzy jechali, chcieli wjechać w ulicę Szpitalną bądź od szpitala, bądź od
Kazimierza Wielkiego, niestety musieli się cofać. I tak było przez cały weekend.
Ma Pani rację. I super – zgadliście!”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Pani Małgorzacie Witczewskiej Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg.
Pani Małgorzata Witczewska Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg powiedział:
„To znaczy tu nie ma nic do zgadywania, Panie radny, ponieważ awarie są
odnotowane i są zgłaszane. Natomiast nie moją rolą jest ocenianie, czy
wykonawca, który zgłasza, jest to awaria. Nie wiem, czy było to nadużycie ze
strony Wodociągów, czy nie, bo ja, tak jak powiedziałam na wstępie – nie moją
rolą jest ocenianie, czy jest awaria. Natomiast objazd i to co Pan radny mówi, w
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tej chwili wykonałam telefon i dostałam informację, że nie tylko była tablica
kierunkowa, która pokazywała objazd na wysokości Jasnej, ale wręcz mówiła, że
jest to objazd do ulicy Szpitalnej. Takie przed chwilą uzyskałam informacje, co
widniało na tablicy dotyczącej objazdu. Dziękuję.”
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: „Bo
jeszcze mi umknęło pytanie Pana radnego o Cover Festival. Proszę Państwa, cały
czas trwa analiza tych wszystkich imprez, które są planowane na realizację w
2011 roku. Wczoraj też odbyło się spotkanie. Był Pan Dyrektor wydziału kultury i
sztuki i Pani Dyrektor POKiS. Zrobiliśmy jeszcze raz analizę. I to umówiliśmy się,
z uwagi na dzisiaj na sesję, że jutro się spotykamy […]. Ale powiem tak, Panie
radny, że wycofujemy się z tego festiwalu Cover, dlatego że to jest bardzo drogie
przedsięwzięcie, kilkaset tysięcy. Ja nie chciałbym teraz, bo tych imprez jest tak
dużo, ale chyba z 500 tys. , 600 tys.”
Pan radny Piotr Kubera powiedział: „400 tys.”
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:
„400 tys., tak mi się właśnie coś tam kojarzyło. Uważamy, że to jest bardzo,
bardzo drogi festiwal. Ale to nie znaczy, że nie będzie czegoś innego. Mamy różne
pomysły. Tam padło hasło robocze: Płock by night, jakieś występy zespołów
rockowych, niekoniecznie jakichś mega gwiazd. Po prostu, żeby to zrobić za
mniejsze pieniądze. Ale Cover Festival – rezygnujemy z tego. Dziękuję.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu radnemu Piotrowi Kuberze.
Pan radny Piotr Kubera powiedział: „Panie Prezydencie, może ta propozycja, bo
tak - coś nowego też będzie kosztowało i też pewnie będzie kosztowało niemałe
pieniądze, mniej więcej wiem, ile za takie koncerty się płaci, gdyby ograniczyć
dotację na Cover Festival, nie wiem, strzelam – na połowę zrobić ten festiwal
biletowany, być może udałoby się zachować ten festiwal. Chyba że może typ
muzyki tutaj nie pasuje komuś, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Natomiast
uważam, że ze względów promocyjnych była to jedna z lepszych imprez w
mieście. Dziękuję.”
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: „To
znaczy, na pewno jeżeli będzie jakaś impreza zastępcza, to ona nie może być w
tej cenie, bo wtedy to nie miałoby sensu. I tu się zgadzam. Oczywiście, że tak.
Także tak nie będzie, po prostu. I tutaj nie ma żadnych względów jakichś, nie
wiem, pozamerytorycznych, tylko jest ocena kosztów i ewentualnego
zainteresowania tym festiwalem. Także tylko to były jedyne przesłanki. Ja myślę
że, proszę Państwa, my jak już przynajmniej harmonogram, program imprez na
ten rok, podamy, porównamy, ile było planowane w tym pierwotnym planie, a ile
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po weryfikacji i jakie imprezy zostały i będzie można ocenić, czy w sposób
znaczący, istotny, pogorszyła się jakość czy znaczenie tych imprez. Tutaj pragnę
zapewnić, że Audioriver zostaje. Także dla fanów tej muzyki, że tu się nic nie
zmienia. Dziękuję.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Pani Barbarze Szurgocińskiej Skarbnikowi Miasta Płocka.
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka powiedziała: „Odpowiadam
Pani radnej Kulpie. Jeżeli chodzi o zarządzenie nr 55, to na wniosek Dyrektora
Książnicy zostały dokonane przesunięcia między poszczególnymi rodzajami
kosztów. A z uwagi na to, że 99 tys. miała dodatkowych przychodów, niż
zaplanowane, tak, i trochę oszczędności w poszczególnych rodzajach kosztów,
łącznie tam jest ponad 100 tys. Uregulowała po prostu te rodzaje kosztów, gdzie
wystąpiły przekroczenia. To jest uporządkowanie planów, tylko i wyłącznie.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Panu radnemu Maciejowi Wiąckowi.
Pan radny Maciej Wiącek zapytał: „Panie Prezydencie, ja chciałbym spytać, ile
osób pracuje w Centrum Widowiskowo – Sportowym.”
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:
„Mogę na to odpowiedzieć za 5 minut dokładnie. ”
Pan radny Maciej Wiącek powiedział: „Ja dlatego pytam, że powiedział Pan, że
szef...”
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:
„ 18, 20...”
Pan radny Maciej Wiącek powiedział: „18, 20, i one nie są w stanie rozliczyć, ile
sprzedały biletów od niedzieli do piątku?”
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ale
to wszyscy nie liczą przecież.”
Pan radny Maciej Wiącek powiedział: „Tak mi się wydaje. Ale skoro jest ich tak
dużo? Ale nawet jeśli jest 10, Panie radny, to i tak moim zdaniem, powinny być w
stanie policzyć sprzedaż biletów.”
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „To
ja poproszę Pana Dyrektora, żeby na jutro policzył.”
Pan radny Maciej Wiącek powiedział: „Bardzo byłbym zobowiązany.”
Pan Roland Bury Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu powiedział: „Szanowni
Państwo! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Panie radny ja chcę tylko powiedzieć,
dlaczego to jest na jutro niemożliwe. Gdyby tylko i wyłącznie bilety sprzedawała
jednostka CWS, byłoby to wiadomo w dniu koncertu. Ponieważ bilety są
sprzedawane przez osiem agencji biletowych: Ticketpro, Eventim, KupBilet,
Bileteria i kilka innych, to te raporty, tak naprawdę, pamiętajmy o tym, że była
sprzedaż biletów jeszcze w sobotę prowadzona przez internet w tych agencjach,
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firmy te przystąpiły do pracy nad raportami dopiero tak naprawdę wczoraj. Myślę,
że najwcześniej na środę, na czwartek, te firmy są w stanie raporty za te bilety
przesłać. Nie jest też możliwe, ilościowo jesteśmy w stanie określić, natomiast
pamiętajmy o tym, że bilety były w trzech różnych cenach i bardzo ciężko jest
określić, że na przykład biletów po 100 zł zostało sprzedanych 1956. Nie wiemy.
To dopiero będziemy wiedzieć za kilka chwil, kiedy te firmy przyślą nam bardzo
szczegółowe raporty co do sztuki, jakie bilety, w jakiej cenie zostały sprzedane. I
dlatego mówię, że być może na jutro te firmy jeszcze tego nie dostarczą. I tylko
dlatego. To nie jest kwestia jakby CWS. Dziękuję bardzo.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Pani radnej Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy ja mam pytanie jeszcze do
Pana Prezydenta Siemiątkowskiego. Pani Skarbnik dziękuję oczywiście za
informację, bardzo cenną, że jednak Książnica, szczególnie księgarnia, przynosi
przychody. Bo niestety to jest rodzaj działalności gospodarczej podstawowy, który
prowadzi Książnica, sprzedaż książek w swojej księgarni. Natomiast zdziwił mnie
trochę tryb, o którym Pan powiedział, bo Pan, jeśli dobrze zrozumiałam,
powiedział, że Pani Dyrektor otrzymała w styczniu informację, że do końca
stycznia ma dostosować przedstawiony plan, który, zapewne chodzi o tą
likwidację tych dwóch etatów, ma być wcielony w życie, co dla mnie jest
dziwnym zjawiskiem, ponieważ Państwo w odpowiedzi na interpelację mi
napisaliście, że dotyczy to dwóch osób, które przechodzą na emeryturę. Ja bym
radziła może Panom, albo polećcie Państwu sprawdzenie, bo jestem pewna, że
obydwie Panie nie przejdą na emeryturę. Jakby nie chcę określać wieku drugiej
Pani, ale jestem przekonana, że ma dosyć długi czas do emerytury, więc jest to
kłamstwo, które Państwo użyliście w tej odpowiedzi na interpelację. Czyli de facto
trzeba będzie jedną osobę wysłać na bezrobocie. I jeśli Państwo mówicie o tym,
że do końca stycznia wcielacie w życie ten plan, czyli jak mniemam, Państwo
obchodzicie kodeks pracy, bo zgodnie z kodeksem pracy istnieje okres
wypowiedzenia. Czyli ta Pani zgodnie ze stażem pracy ma określoną ilość
miesięcy, kiedy będzie w okresie wypowiedzenia. W związku z tym nie jest
możliwe wcielenie tego planu w życie z dniem1 lutego tego roku. I proszę mi
powiedzieć, Panie Prezydencie, w takim razie, jakich to przeszkód użyła w piśmie
Pani Dyrektor odwołując się od Pana decyzji, czy od Pana Prezydenta
Nowakowskiego, bo nie wiem który z Panów takie pismo skierował, i jakie podała
przyczyny.”
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:
„Pierwsza rzecz, Pani radna, to ja bym się zastanowił, jeżeli bym publicznie
komuś zarzucał kłamstwo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz – właśnie te
informacje, o których Pani mówi, że to jest kłamstwo, to są informacje od Pani
Dyrektor Książnicy. I większość materiałów, które Pani otrzymała w odpowiedzi,
to jest od Pani Dyrektor Książnicy i ona się pod tym podpisała, jakby
autoryzowała ten tekst. […] To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Pani radna,
właśnie w tej informacji Pani dokładnie przeczytała, że Książnica, w ogóle
Książnica razem strata netto wyniosła za ubiegły rok ponad 610 tys. zł, z czego
130.712 zł to są straty …. jeszcze raz – oszczędności wynikające z likwidacji
księgarni obejmujące wydatki na płace, składki ZUS, naliczenia funduszy
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świadczeń socjalnych, inne koszty, to są 130 tys. zł. Teraz, jeżeli chodzi o osoby,
które mają być zwalniane, znaczy – na emeryturę. W Książnicy Płockiej
zatrudnionych jest ponad 100 osób, nie pamiętam dokładnie teraz ile. I tam jest
bardzo dużo osób, które już mają wiek emerytalny. Osoby, które pracowały w
księgarni, to były osoby, to bibliotekarze, to są pracownicy, którzy po prostu
zostali przydzieleni do tejże księgarni. I nie wiem, jakie tam decyzje kadrowe
będzie podejmowała Pani Dyrektor. W każdym razie Pani Dyrektor napisała, że
tak to się tam w taki sposób odbędzie. Ja to zaraz odszukam ten materiał
źródłowy. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Pani radnej Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy, Panie Prezydencie, nie
odpowiedział Pan na moje pytanie, jakie powody podała w piśmie odwołującym
się od decyzji Pana Prezydenta. Natomiast, jeśli mówię o kłamstwie, to mam tego
pełną świadomość. Ponieważ ja nie otrzymałam odpowiedzi podpisanej przez
Panią Dyrektor, tylko przez Pana Prezydenta, zresztą przez Pana, i jest wyliczony
koszt księgarni, płace, 3 etaty, w tym w księgarni zatrudnione są dwie osoby na
stałe, a pozostałe etaty to jest jakaś 1/ 2, 1/6, 1/8, 1/10, itd. , portiera,
księgowości, kierowcy, sprzątaczki, itp. A w treści w przedostatnim zdaniu
odpowiedzi na interpelację jest napisane:
Po likwidacji księgarni zwolnieni
pracownicy przejdą na emeryturę. Czyli mamy na myśli dwa etaty, które są na
stałe przeznaczone do sprzedaży w tej księgarni, a nie 1/6 etatu, 1/8, albo 1/10,
prawda. A jestem przekonana, że na pewno dwie osoby na tą emeryturę nie
przejdą. Natomiast w czym problem. Ponieważ Pan Prezydent Nowakowski mówił,
że księgarnia przynosi 500 tys. straty, co jest nieprawdą, bo Państwo napisaliście,
zresztą co Pan przytoczył, że tak naprawdę oszczędność będzie tylko na dwóch
etatach, bo Państwo na energii elektrycznej nie oszczędzicie, ponieważ nie da się
odciąć budynku samej księgarni od budynku Książnicy, głównego budynku,
będzie etat ten portiera tak samo przypisany, bo portier pracuje bezpośrednio w
budynku Książnicy, a nie księgarni. Także pewnych kosztów stałych nie da się
odciąć, typu woda, itd., czy amortyzacja, od budynku. Bo to jest koszt, który
będzie przypisany zawsze do tego budynku, bo należy do głównego budynku
Książnicy. W związku z tym, tak naprawdę, rozmawiamy o tych 130 tys., czyli o 2
etatach osób. Aczkolwiek też trochę się dziwię że, bo nie sądzę, znam troszeczkę
płace w budżetówce, nie sądzę, żeby dwie osoby stanowiły aż taki koszt.
Dziękuję.”
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:
„Jeżeli chodzi o to pismo, uzasadnienie, nie chciałbym w tej chwili z pamięci
podawać powodów, przyczyn, które podała Pani Dyrektor, bo znowu mogę się
spotkać później, że jak się gdzieś tam pomylę, to że kłamię, więc odpowiem Pani
radnej może już na piśmie w oparciu o materiał źródłowy. Tak czy inaczej, Pani
radna, księgarnia przynosi straty, bo gdyby wziąć porównać inne dane, to
przychody, koszty utrzymania księgarni, zostały oszacowane na ponad 170 tys.
zł, natomiast przychody 154 tys., czyli tu w takiej bezpośredniej działalności to
już jest widać, że to jest strata. I generalnie, tak jak już powiedziałem, Książnica
przynosi straty ponad 600 tys. zł i trzeba od czegoś zacząć, żeby dochodzić do
stanu, żeby ta Książnica tych strat nie przynosiła. Akurat Książnica nie jest
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powołana do tego, żeby prowadzić działalność gospodarczą, prawda. Także to
jest ten początek porządkowania pewnych spraw. Dziękuję.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos
Pani radnej Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy, Panie Prezydencie, jeśli Pan
zamierza prowadzić taką działalność w samorządzie i odbiera to, że musimy
niwelować straty w działalności Książnicy, to jest to dla mnie dziwne, bo
usłyszałam niedawno od Pana Prezydenta Buczkowskiego, że odchodzimy od
miasta socjalnego. Jakby ma Pan inną wizję. Może Pan mieć. Ja mam troszeczkę
inną. A Pan teraz mi mówi, że musimy doprowadzić do tego, że Książnica ma nie
przynosić nam strat. To co, będziemy filie biblioteki likwidować? Przecież to jest
działalność podstawowa samorządu. Są dziedziny samorządu, które zawsze
będziemy dotować, bo jest to nasz obowiązek: funkcjonowanie Książnicy, ZOZ-u,
placówek oświatowo – wychowawczych. Dla mnie to jest po prostu przez 8 lat
działalności w tym samorządzie, to jest podstawowa zasada funkcjonowania
samorządu w kraju. I tak będzie. Nie będziemy starali się chyba tylko patrzeć pod
kątem, czy coś przynosi straty, czy zysk, bo jak przynosi straty, to trzeba coś
likwidować. Do jakiego momentu dojdziemy?”
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: „Tu
nie chodziło o to, że to ma przynosić dochód, tylko chodzi o to, żeby nie
generować niepotrzebnych kosztów. To nie znaczy tak. Bo ja nie będę teraz
wchodził w jakąś głębszą polemikę, ale ja mam przykład, że gdzieś tam były
odpisane pieniądze i za wszelką cenę starano się je wydać, bo są, niezależnie od
tego, czy ten wydatek był celowy, czy nie, są pieniądze, jest odpis ustawowy, to
wydajmy te pieniądze. A może, jak nie ma takiej potrzeby, to niech one zostaną w
budżecie. I tu nie chodzi o to, żeby ograniczać działalność socjalną miasta, tylko
chodzi o to, żeby pieniądze wybrać racjonalnie i żeby spełnić wszystkie
oczekiwania, jakim ma ta placówka sprostać, ale żeby pieniądze wydali w sposób
celowy, mądry i racjonalny. I tylko tyle, Pani radna.”
Podczas obrad V Sesji Rady Miasta Płocka następujący radni złożyli na piśmie
interpelacje:
1/ Pan radny Piotr Kubera złożył interpelację:

− dot. gabinetów stomatologicznych w płockich placówkach oświatowych
(kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu)

Treść interpelacji
Dotyczy: Funkcjonowanie gabinetów stomatologicznych w płockich placówkach
oświatowych.
W związku z informacjami o niekorzystnym kontrakcie z Narodowym Funduszem
Zdrowia na 2011 r. w zakresie opieki stomatologicznej proszę o udzielenie
odpowiedzi na pytania:
− jaka jest wysokość kontraktu z NFZ na 2011 r. na opiekę stomatologiczną
w Płocku,
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−
−

jak wygląda to w porównaniu z rokiem 2009 oraz 2010,
ile gabinetów stomatologicznych w płockich placówkach oświatowych
funkcjonuje bądź będzie funkcjonować w 2011 r.,
− proszę podać placówki, w których funkcjonują gabinety stomatologiczne,
− ile gabinetów stomatologicznych w płockich placówkach oświatowych nie
wykonuje zabiegów i z jakich powodów,
− które to są placówki,
− jeżeli Płockiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nie wystarczy środków na
gabinety stomatologiczne w płockich placówkach oświatowych jaki jest
pomysł UMP by utrzymać ich funkcjonowaniem, ewentualnie reaktywować
zamknięte,
Uzasadnienie
Płock jest jednym z nielicznych miast, w którym funkcjonują gabinety
stomatologiczne w placówkach oświatowych. Odgrywają one bardzo ważną rolę
zarówno diagnostyczną jak i profilaktyczną. Dlatego jako samorząd musimy
zrobić wszystko (łącznie z dofinansowaniem), by co najmniej utrzymać obecny
potencjał w zakresie stomatologii w płockich szkołach i przedszkolach.
2/ Pan radny Artur Kras złożył interpelację:

− dot. doświetlenia ulicy Jaśminowej w rejonie skrzyżowania z ulicą
Gałczyńskiego (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 42
niniejszego protokołu)

do

Treść interpelacji
Przedmiot interpelacji:
Doświetlenie ulicy Jaśminowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Gałczyńskiego.
Uzasadnienie interpelacji:
Ulica Jaśminowa przy skrzyżowaniu z ulicą Gałczyńskiego jest oświetlona tylko po
jednej stronie latarniami skierowanymi na jezdnię. Mieszkańcy skarżą się, że na
nieoświetlonym terenie, przy zlokalizowanych tam garażach dochodzi do
alkoholowych libacji, w następstwie czego przechodnie są zaczepiani i odczuwają
zagrożenie bezpieczeństwa ze strony pijących alkohol. Ponadto dewastowane
są rynny i instalacje elektryczne przy garażach. Poprawienie oświetlenia tego
rejonu, przyczyni się niewątpliwie do poprawy komfortu życia i wzrostu
bezpieczeństwa mieszkańców.
Proszę o zmianę lamp oświetleniowych przy ulicy Jaśminowej na słupach nr 7 i 8
z jednoramiennych na dwuramienne, spowoduje to jednoczesne oświetlenie ulicy,
chodnika i terenu przy garażach.

Ad. pkt 10
Zebrani nie zabierali głosu w pkt 10 porządku obrad.

Ad. pkt 11
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zamknęła
obrady V Sesji Rady Miasta Płocka.
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Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Protokołowała
Przewodnicząca

Sekretarza Sesji
Rady Miasta Płocka

Rady Miasta

Płocka
Jolanta Kozera
Elżbieta Gapińska

Tomasz Maliszewski
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