PROTOKÓŁ NR LIII/2014
Z OBRAD LIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 20 LISTOPADA 2014 ROKU
Sesja rozpoczęła się o godz.1007, a zakończyła o godz.1116.
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.
Stan radnych
- 25
Obecnych
- 25
Nieobecnych
-0
Osób zaproszonych
- 163
Obecnych
- 128
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1
Otwarcia obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka dokonał Pan Artur Jaroszewski
Przewodniczący Rady Miasta Płocka. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do
podejmowania prawomocnych decyzji.
Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco:
1/ Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Podsumowanie kadencji Rady Miasta Płocka 2010–2014.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad LII Sesji Rady Miasta Płocka z 28.10.2014 roku.
5/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030
(druk nr 915),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014 (druk nr 916),
3. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w
Płocku za czas służby przekraczającej normę (druk nr 913),
4. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto
Płock zlokalizowanych w Płocku przy al. Kilińskiego (druk nr 914),
5. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto
Płock przy ul. Dobrzykowskiej w Płocku (druk nr 917).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady
Miasta Płocka.
8/ Interpelacje i zapytania radnych.
9/ Odpowiedzi na interpelacje.
10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka.
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni
Państwo tak jak już wspomniałem wcześniej jest to ostatnia sesja kadencji 2010-2014.
Przypomnę Państwu, że kadencja samorządu trwa dokładnie cztery lata a ponieważ
poprzednie wybory do Rady Miasta Płocka odbyły się 21 listopada 2010 roku dlatego też
dzisiaj jest ostatni dzień kadencji rady miasta wybranej na lata 2010-2014. To gdyby ktoś
miał jakieś wątpliwości, bo chyba dawno nie zdarzyło się tak, iż rada poprzedniej kadencji
obraduje czy spotyka się jeszcze już po wyborach nowej kadencji. Aczkolwiek jeszcze
wyborach nieogłoszonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Drodzy Państwo z
założenia miała to być krótka, okolicznościowa, pożegnalna sesja ale ponieważ wpłynęło
kilka projektów uchwał od Pana Prezydenta, mamy je w porządku obrad dzisiejszej sesji i
będziemy się również nad nimi pochylać. Drodzy Państwo tradycyjnie na początku
zgodnie z porządkiem obrad powinniśmy wybrać Komisję Uchwał i Wniosków. Prosiłbym o
zgłoszenia z Państwa strony.”

Ad. pkt 2
Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani: Pani radna Grażyna Cieślik
(zgłoszenia dokonał Pan radny Piotr Kubera), Pan radny Artur Kras (zgłoszenia dokonała
Pani radna Aniela Niedzielak). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu
Komisji Uchwał i Wniosków. W wyniku głosowania Komisja Uchwał i Wniosków została
powołana w zaproponowanym składzie (za – 21, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących).
Komisja Uchwał i Wniosków:
- Pani radna Grażyna Cieślik,
- Pan radny Artur Kras.

Ad. pkt 3
Podsumowanie kadencji Rady Miasta Płocka 2010–2014.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Elżbiecie
Gapińskiej Poseł Rzeczypospolitej Polskiej.
Pani Elżbieta Gapińska Poseł Rzeczypospolitej Polskiej powiedziała:”Serdecznie dziękuję
Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni radni, zebrani
goście ! Przyszłam dzisiaj na to ostatnie posiedzenie Rady Miasta Płocka ponieważ
chciałabym podziękować serdecznie za współpracę, którą miałam okazję mieć właśnie z tą
radą jako Przewodnicząca przez pierwszy rok tej kadencji. Dziękuję Państwu bardzo za ten
okres pracy, był to okres pracy wytężonej bo myśmy właściwie wszystko tutaj układali.
Oczywiście w radzie pojawili się nowi radni, tak jak to jest zwykle. Także bardzo dziękuję,
mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy zostali wybrani na następną kadencję będą równie
owocnie pracować a tym, którzy nie zostali wybrani, bardzo dziękuję za to co już się zdarzyło
jeśli chodzi o pracę dla miasta Płocka. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo
Pani Poseł. Szanowni Państwo ja mam ze swej strony krótkie osobiste słowa pożegnania
wygłoszę dopiero w sprawach różnych. Będzie to ostatni punkt dzisiejszej sesji. Natomiast
jesteśmy zobowiązani zgodnie z planem pracy rady miasta do odczytania oraz
przegłosowania dokumentu pt. Sprawozdanie z kadencji i bardzo proszę o to Sekretarza Pana
Tomasza Maliszewskiego.”
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Pan radny Tomasz Maliszewski Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka powiedział:
„Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Płocka w kadencji 2010-2014. Rada Miasta Płocka
została wybrana w dniu 21 listopada 2010 roku w ustawowym składzie 25 radnych. W takim
składzie działała do końca kadencji ze zmianami dotyczącymi zrzeczenia się mandatu
radnego i powołania nowych radnych. Zmiany dotyczyły zrzeczenia się mandatu radnego
przez Pana Romana Siemiątkowskiego i Pana Krzysztofa Buczkowskiego w związku z
powołaniem na stanowiska Zastępców Prezydenta Miasta Płocka, wygaszenia mandatu Pana
Jerzego Seweryniaka oraz mandatu Pani Elżbiety Gapińskiej w związku z wyborem na Posła
RP. Ich miejsce jako radni zajęli Pan Marcin Flakiewicz, Pan Maciej Wiącek, Pani radna Barbara
Smardzewska-Czmiel i Pan radny Grzegorz Lewicki.
Przewodniczącą Rady została wybrana Pani Radna Elżbieta Gapińska, a po wyborze Pani
Radnej na Posłankę RP na funkcję Przewodniczącego wybrano Pana Radnego Artura
Jaroszewskiego. Na Wiceprzewodniczących Rady wybrano Pana Radnego Artura
Jaroszewskiego, Pana Radnego Tomasza Korgę i Pana Radnego Wojciecha Hetkowskiego.
Po wyborze na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta w miejsce Pana Artura
Jaroszewskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady powołano Pana Radnego Lecha
Latarskiego.
Prezydentem Miasta Płocka został wybrany Pan Andrzej Nowakowski, który pełnił swoją
funkcję przez całą kadencję.
W czteroletniej kadencji Rada Miasta odbyła 53 Sesje, w tym 49 sesji zwyczajnych, 2
sesje uroczyste, 1 nadzwyczajną oraz 1 wspólną z Radą Powiatu w Płocku.
Ilość Sesji w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

Rok

Sesje zwyczajne

Sesje nadzwyczajne

Sesje uroczyste

Razem

2010

4

-

4

2011

11

2

13

2012

12

-

12

2013

11

1

-

12

2014

11

1 – wspólna z Radą
Powiatu

-
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W okresie sprawozdawczym Rada Miasta podjęła 888 uchwał, z tego:
-18 uchwał w 2010 roku
-275 uchwał w 2011 roku
-231 uchwał w 2012 roku
-183 uchwał w 2013 roku
-181 uchwał w 2014 roku
(stan na 28.10.2014 r.- LII Sesja Rady Miasta Płocka)
Prezydent Miasta Płocka i Przewodniczący Rady Miasta Płocka co roku składali informację
z realizacji uchwał. Informacje te były przyjmowane na sesjach Rady Miasta.
W trakcie kadencji Rady Miasta radni zgłosili łącznie 1830 interpelacji na sesjach i między
sesjami.
Najważniejsze zadania podjęte przez Radę Miasta w mijającej kadencji to:
-utworzenie samorządowej instytucji kultury Chóru Pueri et Puelle Cantores Plocenses,
-podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony
zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock a Miastem
Plewen w Republice Bułgarii,
-przyjęcie zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi,
-przyjęcie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i
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gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zadania,
-przyjęcie do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016,
-zlikwidowano jednostkę budżetową – Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Płocku, a w jego
miejsce utworzono jednostkę o nazwie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
-podjęcie uchwały dotyczącej Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i
Pieczy Zastępczej Gminy-Miasto Płock,
-wprowadzenie na terenie Miasta Płocka Program Płocka Karta Familijna 3+,
-uchwalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miasto Płock,
-przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy-Miasto Płock,
-przyjęcie Programu na rzez osób niepełnosprawnych pod nazwą „Asystent osoby
niepełnosprawnej”,
-powołanie Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego,
-przyjęcie Polityki Rozwoju Gospodarczego Miasta Płocka na lata 2012-2022,
-przyjęcie programu samorządowego dla Miasta Płocka Osoba niepełnosprawna w
społeczności lokalnej,
-przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Płocka,
-przyjęcie dla Gminy-Miasta Płock Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2017,
-przyjęcie Strategii Promocji Płocka do 2016 roku,
-wprowadzenie na terenie Miasta Płocka Programu Karta Seniora,
-przyjęcie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie miasta Płocka na
lata 2013-2015,
-utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 z siedzibą w Płocku,
-uchwalenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Płocka,
-ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w
zakresie dożywiania na lata 2014-2020,
-przyjęcie Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka na lata 2014-2016,
-przyjęcie Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata
2014-2018,
-utworzenie jednostki budżetowej o nazwie Zespół Obsługi Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Płocku,
-przyjęcie Programu Rozwoju Turystyki dla miasta Płocka o 2019 roku,
-przyjęcie Programu Gmina-Miasto Płock Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016,
-dokonanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Płocka oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
-podjęcie uchwały o wspieraniu działalności szkół wyższych.
Rada Miasta Płocka podczas czteroletniej kadencji przyjęła apele:
-do Prezesa Rady Ministrów RP, parlamentarzystów RP w sprawie zapewnienia
pacjentom godziwych warunków, właściwej dostępności do leków i świadczeń
zdrowotnych najwyższej jakości,
-do Prezesa Rady Ministrów RP, parlamentarzystów RP, Zarządu Województwa
Mazowieckiego, radnych Sejmiku Mazowieckiego oraz Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zaniedbań w infrastrukturze
transportowej w regionie płockim i zagrożeń dotyczących transportu substancji
niebezpiecznych,
-apel o umieszczenie Płocka wśród miast–gospodarzy Mistrzostw Europy w piłce ręcznej w
roku 2016,
-apel o pomoc w zachowaniu narodowego dziedzictwa zgromadzonego przez
Towarzystwo Naukowe Płockie w jego Bibliotece Naukowej im. Zielińskich w Płocku,
a także podjęła uchwałę:
-popierającą działania Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczącą wpisania
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inwestycji polegającej na realizacji linii kolejowej relacji Płock – Modlin, w której zwróciła
się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Płocka o opracowanie planu dalszych działań
Miasta Płocka mających na celu nadrobienie wieloletnich zaniedbań w infrastrukturze w
regionie płockim,
-popierającą projekt uchwały sejmowej ws. Ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
W okresie kadencji w Radzie Miasta Płocka działało 6 stałych Komisji:
- Komisja Rewizyjna, której Przewodniczącym został wybrany Pan radny Artur Kras,
-Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, której Przewodniczącą została
wybrana Pani radna Joanna Olejnik,
-Komisja Gospodarki Komunalnej, której Przewodniczącym został wybrany Pan radny
Arkadiusz Iwaniak,
-Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, której Przewodniczącym został
wybrany Pan radny Tomasz Kolczyński,
-Komisja Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, której Przewodniczącą została wybrana
Pani radna Bożena Musiał,
-Komisja Kultury, Sportu i Turystyki, której Przewodniczącym został wybrany Pan radny
Piotr Kubera.
Oprócz Komisji stałych Rada Miasta powołała także Komisje doraźne:
-Komisja ds. Organizacji Pracy Rady pod przewodnictwem Pani Radnej Anieli Niedzielak,
-Komisja Inwentaryzacyjna pod przewodnictwem Pana Radnego Lecha Latarskiego, a po
zmianie pod przewodnictwem Pana Radnego Jacka Jasiona,
-Komisja Rady Miasta Płocka ds. rozwoju akademickiego Płocka i analizy możliwości
utworzenia Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku pod przewodnictwem Pana Radnego
Pawła Kolczyńskiego
oraz
- Zespół do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych, w związku z
przeprowadzonymi w dniu 25 października 2011 roku wyborami ławników sądowych na
kadencję 2012-2015 pod przewodnictwem Pana Radnego Artura Krasa,
-Komisja do zniszczenia nieodebranych dokumentów przez ławników,
-Miejska Komisja Wyborcza, która przeprowadziła wybory do Rad Mieszkańców Osiedli
miasta Płocka zarządzone na dzień 24 marca 2013 roku. Komisja działała od momentu jej
powołania do końca kadencji pod przewodnictwem Pana Radnego Marcina Flakiewicza.
Komisja ds. Organizacji Pracy Rady działała przez całą kadencję zajmując się
opracowywaniem zmian do Statutu Miasta Płocka, Regulaminu Rady Miasta i statutów rad
osiedli, opiniowała podział miasta Płocka na okręgi wyborcze, ordynację wyborczą do
wyborów rad mieszkańców osiedli.
Komisja Inwentaryzacyjna zajmowała się spisem mienia komunalnego Skarbu Państwa
podlegającego przejęciu na rzecz miasta Płocka.
Podczas kadencji 2010-2014 Rada Miasta Płocka przyznała medale „Zasłużony
dla Płocka”. Medale otrzymali:
 Pan Miron Wójcik
 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku
 Pan Kazimierz Polańczyk
 Pan Ryszard Kowalski
 Pan Stanisław Mróz
 Katolickie Radio Płock
 Pan Antoni Jelec
 Pan Marek Gajewski
 Pan Lech Mossakowski
 Rzymsko – Katolicka Parafia św. Stanisława Kostki w Płocku
 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
 Pan Ryszard Jedliński
 Pan Stefan Skulimowski.
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Rada Miasta Płocka w 2011 roku nadała Godność Honorowego Obywatela Miasta Płocka
Panu Tadeuszowi Mazowieckiemu.
W tym samym roku Rada Miasta Płocka pozbawiła tej Godności Michała Żymierskiego.
W każdy czwartek tygodnia Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący przyjmowali
interesantów. Ogółem zarejestrowanych zostało 346 przyjęć indywidualnych i grupowych
(zgodnie z prowadzonym wykazem przyjęć interesantów). Większość mieszkańców
zgłaszała problemy mieszkaniowe.
Ponadto w trakcie kadencji odbywało się 8 cyklicznych spotkania Przewodniczącego Rady
z Przewodniczącymi Rad Mieszkańców Osiedli i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli.
Obsługą Sesji Rady i Komisji Rady zajmowało się Biuro Obsługi Rady Miasta w 7osobowym składzie.
Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Płocka w kadencji 2010-2014 stanowi załącznik nr
7 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Panie Sekretarzu. Szanowni Państwo czy do tego sprawozdania są jakieś pytania z Państwa
strony? Nie widzę. Ja chciałbym w tym miejscu nim poddam pod głosowanie ten dokument
gdyż musimy to zrobić ponieważ taka jest procedura, chciałbym serdecznie podziękować, po
pierwsze Pani Przewodniczącej Elżbiecie Gapińskiej tym razem powiem nie Pani Poseł tylko
Pani Przewodniczącej za ten rok przewodniczenia Radzie Miasta Płocka, po drugie Panom
Wiceprzewodniczącym za ich również bardzo aktywną pracę i za pomoc. Tak na dobrą sprawę
mało osób jest na tej sali i w tym urzędzie, którzy wiedzą jak to jest ciężka praca szczególnie
serdecznie Państwu za to dziękuję. Chciałbym również podziękować urzędnikom, którzy
współpracowali z Radą Miasta przygotowywali dla nas materiały, nieraz na nas psioczyli
brzydko mówiąc ale taka jest nasza rola również. Dziękuję za Państwa pracę, dziękuję za
Państwa zaangażowanie. A szczególnie serdecznie chciałbym podziękować Paniom z Biura
Obsługi Rady Miasta Płocka których niemalże nie widać, natomiast na barkach których
spoczywa obsługa pracy Rady Miasta Płocka. Dziękuję Państwu serdecznie, a teraz chciałbym
poddać pod głosowanie materiał odczytany przed chwilką przez Pana Sekretarza.
Wynik głosowania:
za-24
przeciw-0
wstrzymało się-0

Ad. pkt 4
Pod głosowanie został poddany protokół z obrad LII Sesji Rady Miasta Płocka, która odbyła się
w dniu 28 października 2014 roku.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
Protokół nr LII/2014 z obrad LII Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty.

Ad. pkt 5
Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

6

1.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030 (druk nr
915),
2.zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014 (druk nr 916),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, że obydwa
projekty są z autopoprawkami, które Państwo radni otrzymali i przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący chodzi o druk 916 , Pani
Skarbnik wczoraj na Komisji Skarbu była łaskawa nam wyjaśnić, że część zadań oczywiście
jest realizowana, które są przenoszone tylko termin płatności przechodzi na rok 2015.
Tymczasem w MZD mamy taką adnotację na stronie 18, że realizacja ww. zadań Miejskiego
Zarządu Dróg przesunięta została na 2015. Jak mniemam realizacja a nie tylko termin
płatności jeśli chodzi o te dane. Czyli rozumiem jaka była przeszkoda żeby skończyć parking
przy ul. Dobrowolskiego, czy jaka była przeszkoda, żeby rozbudować ulicę Zieloną. To jest
jedna kwestia. Natomiast druga, dofinansowujemy sportową spółkę jeśli chodzi o sekcję piłki
ręcznej, kwota niewielka bo tam jest 165 tysięcy, tylko teraz dofinansowujemy ją z budżetu
miasta. Wcześniej było to dofinansowanie z POKiS-u jako działania promocyjne. Czy coś się
zmieniło jakieś zasady rozliczania?”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu
Lewandowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:„Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o parking przy ul. Dobrowolskiego znajduje się w
terenie, silne uzbrojenie, przepusty kablowe i kanalizacja i to powoduje przesunięcie terminu
realizacji prac projektowych na tym parkingu. Podobnie jest na ulicy Zielonej gdzie
napotykamy problem z odwodnieniem terenu i odprowadzeniem wód deszczowych i
opadowych. Po uzgodnieniach i wykonaniu projektu technicznego odwodnienia będziemy
mogli zakończyć prace nad projektem drogi. Dziękuję bardzo.”
Pan Krzysztof Izmajłowicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:„Zasilenie kwotą
165 tysięcy złotych SPR jest podyktowane tym, że SPR miał mieć przekazane w ramach
POKiS-u cztery miliony złotych. Zostało w tym roku przekazane SPR troszeczkę mniej i z
oszczędności m.in. zamykając tutaj kwestie budżetowe chcieliśmy zasilić SPR kwotą 225.000
zł. Dziękuję bardzo.”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała:„Chciałabym się zapytać Panie Prezydencie,
rozumiem, że może mi Pan nie odpowiedzieć, myślę o Panu Prezydencie Lewandowskim na
miejscu poproszę o taką informację, ewentualnie na piśmie ile kosztuje m² parkingu
budowanego przy ul. Dobrowolskiego.”
Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Pani radna tam
opracowujemy projekt techniczny, to nie jest jeszcze realizacja samego parkingu.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:”Przetarg wyłoni
stawkę."
3. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku
za czas służby przekraczającej normę (druk nr 913),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 913.
4.wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock
zlokalizowanych w Płocku przy al. Kilińskiego (druk nr 914),
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Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Wczoraj na Komisji nie była w stanie nam Pani
Skarbnik odpowiedzieć i Pan który był odpowiedzialny za ten materiał bo przedłużamy
dzierżawę tej części nieruchomości zarówno w jednym jak i w drugim przypadku ale bardziej
mi chodzi o Włodkowica na jeden rok. To jest taki klin, działeczka niewielka, to jest bodajże
około 800 metrów niecałe, czy Państwo rozmawiacie z Włodkowicem jeśli chodzi o wykup
tego terenu, czy proponowaliście wykup. No bo tak na prawdę to jest pod budynkami i tak
nigdy nie będzie to prawdopodobnie, kawałkiem wchodzi ta działeczka w budynek należący
do Włodkowica.”
Pan Krzysztof Izmajłowicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Tak, Włodkowic
jest zainteresowany wykupem, także mi się wydaje, że ten rok przedłużenia dzierżawy,
pozwoli nam na podjęcie czynności idących w kierunku wykupu.”
Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel powiedziała: „Dziękuję bardzo Panie
Przewodniczący. Ja tylko pytanie takie techniczne do projektu uchwały 917, a rzecz dotyczy
wydzierżawienia działki dla osoby fizycznej Pana Franciszka Kosińskiego. W uzasadnieniu
czytam, że poprzedni okres dzierżawy obejmował 4 lata, a teraz dajemy 1 rok. Czy to jest na
wniosek wnioskodawcy czy z klucza Pan dostał tylko na jeden rok.”
Pan Krzysztof Izmajłowicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „To jest decyzja
zespołu, który decyduje o trwałym rozdysponowaniu nieruchomości, także...”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała:„A mnie się wydaje Panie Prezydencie, że chyba nie
do końca tak jak Pan mówi. Proszę mi powiedzieć jakie planujecie Państwo przenieść ogródki
działkowe na te tereny?”
Pan Krzysztof Izmajłowicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Nie planujemy
na te tereny przenieść żadnych ogródków działkowych, z resztą na ten temat rozmawialiśmy i
w tej kwestii się nic nie zmieniło.”
5.wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock
przy ul. Dobrzykowskiej w Płocku (druk nr 917).
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 917.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock
2014-2030 (druk nr 915)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku
(z autopoprawką i autopoprawką do autopoprawki stanowiącymi załączniki nr
niniejszego protokołu).
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymujące – 5
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 889/LIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2014 roku w
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

na lata
nr 915
8, 9 do

sprawie
stanowi

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014 (druk nr
8

916),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 916
(z autopoprawką i autopoprawką do autopoprawki stanowiącymi załączniki nr 11,12
do niniejszego protokołu).
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymujące – 5
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 890/LIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2014 roku zmieniająca
Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu.
3. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej
Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę (druk nr 913),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 913.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 891/LIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie
rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za
czas służby przekraczającej normę stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
4. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy-Miasto Płock zlokalizowanych w Płocku przy al. Kilińskiego (druk
nr 914),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 914.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 892/LIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock
zlokalizowanych w Płocku przy al. Kilińskiego stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.
5. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy-Miasto Płock przy ul. Dobrzykowskiej w Płocku (druk nr 917).
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 917.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 893/LIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock przy
ul. Dobrzykowskiej w Płocku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
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Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z prac
pomiędzy Sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 29.10.2014 r. do 19.11.2014 r.
Poinformował, że Prezydent Miasta:
– uczestniczył w podsumowaniu projektu unijnego realizowanego przez Mazowiecką
Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej pn. „Wsparcie systemu
ratowniczo – gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego poprzez zakup
specjalistycznego sprzętu w zakresie zapobiegania i ograniczenia skutków
zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom”,
– wraz z Zastępcami Prezydenta Miasta Płocka brał udział w kweście na rzecz
ratowania płockiech nagrobków,
– z Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Krzysztofem Izmajłowiczem był obecny na
oficjalnym otwarciu skweru rekreacyjno-wypoczynkowego przy alei Jachowicza 11
oraz przy ul. Popłacińskiej 42,
– z Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Romanem Siemiątkowskim uczestniczył w
uroczystości odsłonięcia Tablicy upamiętniającej braci Dawida i Feliksa
Tuszyńskich,
– z Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Krzysztofem Izmajłowiczem brał udział w
uroczystym przekazaniu nowych mieszkań komunalnych i chronionych przy ul.
Kutrzeby 40 płockim rodzinom,
– uczestniczył w uroczystości nadania Stadionowi Miejskiemu imienia Bernarda
Szymańskiego, wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół Technicznych,
– z Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Romanem Siemiątkowskim był obecny na
uroczystości 50 – lecia Miejskiego Przedszkola nr 10 w Płocku oraz oddania
placówki po rozbudowie i modernizacji,
– z Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Romanem Siemiątkowskim brał udział w
uroczystej konferencji wieńczącej rewitalizację dawnej Kolegiaty św. Michała
Archanioła i dawnego Kolegium Jezuickiego oraz Auli im. Kajetana Morykoniego w
dawnej Kaplicy Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego,
– uczestniczył w corocznej konferencji i sympozjum dla zarządców i administratorów
nieruchomości z województwa mazowieckiego wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta
Panem Krzysztofem Izmajłowiczem,
– w SP nr 23 oraz w SP nr 16 uczestniczył w uroczystości rozdania członkom Płockiej
Akademii Piłki Ręcznej - Niebieskich paszportów,
– podczas VII Zjazdu Chorągwi Mazowieckiej ZHP otrzymał honorowe wyróżnienie
„ Niezawodnemu Przyjacielowi” - wyraz największego uznania Związku Harcerstwa
Polskiego dla osób niebędących członkami ZHP,
– z Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Romanem Siemiątkowskim uczestniczył w
uroczystości obchodów 40 – lecia funkcjonowania Pływalni Miejskiej Jagiellonka,
– wraz z Zastępcami Prezydenta Miasta Płocka wspólnie z Panem Andrzejem
Biernatem - Ministrem Sportu i Turystyki RP oraz Panem Romanem Koseckim wiceprezes PZPN uczestniczył w uroczystej inauguracji całorocznego krytego
boiska do piłki nożnej dla najmłodszych zrealizowanego w ramach Budżetu
Obywatelskiego Płocka,
– wraz z Zastępcami Prezydenta Miasta Płocka uczestniczył w obchodach
Narodowego Święta Niepodległości,
– brał udział w VIII Biegu Niepodległości Ulicami Płocka,
– z Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Romanem Siemiątkowskim był obecny na
oficjalnym otwarciu Filii Nr 5 Książnicy Płockiej,
– z Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Krzysztofem Izmajłowiczem uczestniczył w
uroczystym wbudowaniu aktu erekcyjnego na placu budowy nowoczesnej hali
naprawczej dla Komunikacji Miejskiej finansowanej w ramach inicjatywy JESSICA ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
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–
–

–
–
–
–
–

lata 2007-2013,
brał udział w inauguracji interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych „Mistrz i
Uczeń” w MDK-u,
z Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Romanem Siemiątkowskim uczestniczył w
uroczystości wręczenia nagród Prezydenta za osiągnięcia artystyczne młodym,
utalentowanym uczniom i ich opiekunom,
brał udział w otwartym posiedzeniu Płockiej Rady Gospodarczej wraz z Zastępcami
Prezydenta Miasta Płocka,
był obecny na sympozjum naukowym pn. „Miłosierdzie kluczem do nieba” w
Wyższym Seminarium Duchownym,
uczestniczył w uroczystej inauguracji VII edycji konkursu grantowego Fundacji
„Fundusz Grantowy dla Płocka”,
był obecny na II Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Senioriada” zorganizowanym
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora,
wraz z Zastępcami przyjmował interesantów.

2. sprawozdanie Pana Romana Siemiątkowskiego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka z
prac pomiędzy Sesjami Rady Miasta Płocka od 29.10.2014 r. do 19.11.2014 r. Pan Andrzej
Nowakowski Prezydent Miasta Płocka poinformował, że Pan Roman Siemiątkowski:
– był obecny podczas uroczystości obchodów 80-lecia ZUS,
– złożył życzenia i wręczył nagrody podczas uroczystości 30-lecia szkoły Mistrzostwa
Sportowego
– uczestniczył w posiedzeniu Płockiej Rady Sportu,
– był obecny ceremonii otwarcia XII Memoriału Cezarego Piórkowskiego,
– był obecny na uroczystości złożenia kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci
Wacława Lachmana przy placu Obrońców Warszawy,
– brał udział w posiedzeniu konwentu PWSZ w Płocku,
– spotykał się z przedstawicielami związków zawodowych oświaty,
– uczestniczył w licznych imprezach kulturalno-sportowych.
3. sprawozdanie Pana Krzysztofa Izmajłowicza Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka z prac
pomiędzy Sesjami Rady Miasta Płocka od 29.10.2014 r. do 19.11.2014 r. Pan Andrzej
Nowakowski Prezydent Miasta Płocka poinformował, że Pan Krzysztof Izmajłowicz:
– brał udział w spotkaniach z przedstawicielami płockich osiedli, spotykał się z
zarządami spółek,
– uczestniczy w spotkaniu z przedstawicielami delegacji miasta partnerskiego
Huai'an,
– brał udział w uroczystości nominowania na wyższe stopnie służbowe
funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Płocku,
– brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez Agencję Rozwoju Mazowsza na
terenie naszego modernizowanego dworca
– podpisywał akty notarialne.
4. sprawozdanie Pana Cezarego Lewandowskiego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka z
prac pomiędzy Sesjami Rady Miasta Płocka od 29.10.2014 r. do 19.11.2014 r. Pan Andrzej
Nowakowski Prezydent Miasta Płocka poinformował, że Pan Cezary Lewandowski:
–
–
–

uczestniczył w wizjach terenowych mających na celu skontrolowanie poziomu
wykonania robót,
uczestniczył w spotkaniach z Miejskim Zarządem Dróg na temat poprawy
bezpieczeństwa na drogach,
brał udział w spotkaniu z Radą Osiedla Zielony Jar,
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–
–
–

brał udział w wyjazdowym spotkaniu Kongresu Infrastruktury Polskiej w Krakowie,
w wyjazdowym spotkaniu Departamentu ds. Usuwania klęsk żywiołowych
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie,
brał udział w konferencji zamykającej projekt Trendy Rozwojowe Mazowsza.

Ad. pkt 7
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z prac
między sesjami Rady Miasta Płocka. Poinformował, że:
–
–
–
–
–
–

podpisywał uchwały po poprzedniej Sesji Rady Miasta Płocka,
1 listopada uczestniczył w akcji Ratujmy Płockie Powązki,
11 listopada uczestniczył w uroczystości Narodowego Święta Niepodległości,
podpisywał dokumenty i korespondencję,
brał udział w komisjach merytorycznych,
przygotowywał dzisiejszą sesję rady Miasta Płocka.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Chciałbym Państwu
przypomnieć, że od kilku tygodni trwa procedura sprawdzania i uzupełniania go projektu
uchwały w sprawie przyjaznych miejsc parkowania. Projekt jest nadal w trakcie sprawdzania
pod kątem formalno-prawnym przez Urzędników Urzędu Miasta Płocka ale równocześnie
czekamy na uzupełnienie wniosku przez wnioskodawców gdyż zawierał on braki, które na
piśmie zostały skierowane i uwypuklone wnioskodawcom. Chciałbym również podziękować
Panom Wiceprzewodniczącym za zaangażowanie i współpracę w większości tych czynności o
które przed chwileczką wymieniłem.”

Ad. pkt 8 i 9
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Leszkowi Brzeskiemu.
Pan radny Leszek Brzeski powiedział: „Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Ja mam takie
pytanie chodzi o to boisko kryte na stadionie Wisły Płock, bo tam jest bardzo dużo w chwili
obecnej niejasności, kto zarządza tym boiskiem na jakiej podstawie został przekazany i teraz
opłaty za to boisko. Prosiłbym o odpowiedź a jaszcze będę miał kolejne pytanie. Tylko chodzi
konkretnie o to kryte boisko, bo to boisko powstało z Budżetu Obywatelskiego. Ja powiem
sytuację z jaką ja się spotkałem gdzie Płocka Akademia Piłki Nożnej chcemy zorganizować
taki turniej świąteczny i Pani, która tym zarządza mówi musi Pan zapłacić 185 zł za godzinę.
No to mnie troszeczkę niepokoi i bardzo dużo informacji od różnych klubów i stowarzyszeń też
dochodzi, że wszyscy mają płacić. I chciałbym właśnie żeby Pan Prezydent mi tu szczegółowo
powiedział na jakiej zasadzie funkcjonuje to kryte boisko.”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie
Prezydencie, mam zgłoszenie od mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka. Otóż jadąc ulicą
Otolińską przecinając, przepraszam skrzyżowanie Targowej z Otolińską jadąc dalej w kierunku
Zakładu Energetycznego w ulicę Graniczną tworzy się nowa inwestycja, budowana jest hala.
Ja zdaję sobie sprawę, że Panowie za chwilkę mi odpowiecie, że jest to prywatna działka i
każdy może sobie budować co chce, nie interesuje was przedmiot działalności natomiast
interesuje ten przedmiot działalności mieszkańców okolicznych. Otóż padła taka informacja,
że ma być tam budowana w sensie hali, ma być zlokalizowana cynkownia, która ma
oddziaływanie bardzo negatywne w skutkach dla zdrowia i życia mieszkańców. I proszę o
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sprawdzenie i podanie mi informacji jaki będzie przedmiot działalności tej firmy, która tam
buduje halę.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „W przypadku tej inwestycji
o której Pani radna mówi sprawdzimy jaki jest profil działalności i czemu ta hala rzeczywiście
będzie mogła służyć , oczywiście na tyle na ile będzie to możliwe czyli na jaką budowlę ktoś
otrzymał pozwolenie na budowę. I w tym momencie sprawdzimy i taka informacje
udostępnimy i Pani i mieszkańcom. W przypadku interpelacji Pana radnego trwa przekazanie
tej inwestycji spółce, która będzie zarządzała. Natomiast dzisiaj pobieranie jakichkolwiek opłat
jest absolutnie nieuzasadnione, nie ma jeszcze cennika, więc... Rozumiem, sprawdzimy
dlaczego tak zostało podane, natomiast absolutnie nie ma takiej możliwości żeby ktokolwiek
dzisiaj żądał jakichkolwiek opłat. Dziękuję bardzo.”
Pani radna Aniela Niedzielak powiedziała: „Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Ja
jeszcze raz zadam pytanie odnośnie trasy autobusu nr 30, który interpelację składałam z
osiem miesięcy temu. Dostałam odpowiedź, że będzie badana częstotliwość i do tej pory nie
mam odpowiedzi jak została finalnie załatwiona. A chodziło nam o to żeby trasa trzydziestki
była przywrócona tak jak kiedyś leciała do centrum Płocka ulicą Sienkiewicza. Ponieważ jest
to jedno jedyne połączenie bezpośrednie z Imielnicy do centrum Płocka. Ja myślę, że tak jak
kiedyś chodziła ta trzydziestka rzeczywiście spełniała swoje zadanie i bardzo proszę o
odpowiedź w tym temacie. Kiedy będzie przywrócona i czy w ogóle będzie przywrócona bo
mieszkańcy się o to pytają. Dziękuję.”
Pan radny Leszek Brzeski powiedział: „Panie Prezydencie, jedno pytanie. Rozumiem, że za
korzystanie z tego boiska nie będzie opłat?”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Tak jak w przypadku innych
obiektów sportowych będą opłaty. Natomiast ich cennik będzie ustalony i w tym momencie
będzie to, trzeba utrzymać. Tak samo jak Orlen Arena ma swój cennik wynajmujemy, halę w
Borowiczkach wynajmujemy. Panie radny to jest budżet miasta, to są publiczne pieniądze z
budżetu miasta i też trzeba będzie ponosić koszty utrzymania tego obiektu, tak jak ponosimy
koszty utrzymania Orlen Areny, ponosimy koszty utrzymania hali w Borowiczkach czy innych
obiektów sportowych, hali przy szesnastce. To jest cennik, oczywiście dzieci i młodzież będą
na preferencyjnych warunkach. Trudno mi w tej chwili powiedzieć jakie będą te opłaty ale nic
nie stoi na przeszkodzie żeby zwłaszcza osoby dorosłe, które będą chciały korzystać z tego
obiektu ponosiły też w jakimś stopniu koszty bo to powstało z pieniędzy publicznych. Tak jak
każda inwestycja w Płocku. Dziękuję bardzo.”
Pan radny Maciej Wiącek powiedział: „Ja pozwolę sobie uzupełnić informację. Regulamin
korzystania z tego nowego boiska jest gotowy. Zostanie jutro dostarczony do Prezydenta w
celu zapoznania się. Dokładnie wczoraj go skończyliśmy. Dlatego nie mieliśmy możliwości
przedstawić Państwu bo obiekt jest w naszym władaniu od kilku dni, zaledwie. Trudno
żebyśmy byli w stanie poinformować wszystkich radnych o regulaminie korzystania.
Oczywiście ja mogę zapewnić że proponujemy takie warunki, że dla wszystkich organizacji
miejskich czy to szkół czy to Płockiej Akademii Piłki Nożnej warunki będą bardzo
preferencyjne, natomiast wieczorami, zgodnie z projektem obywatelskim nie wiem czy
Państwo pamiętacie taki był zapis, że ten obiekt ma na siebie zarabiać. Więc osoby prywatne
i instytucje, które będą chciały korzystać wieczorami bo taki czas został dla nich przewidziany
będą musiały płacić tak jak za każdy obiekt sportowy w mieście.”
Pan Krzysztof Izmajłowicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Z naszych
analiz wynika, że no na razie jeżeli chodzi o kurs linii 30 to pozostanie dalej w Alejach. Nie
uważam tej sytuacji absolutnie za zamkniętą. Badamy, jak gdyby analizujemy tą sytuację.
Jeżeli faktycznie, głównie tutaj chodzi o potoki pasażerów i obciążenie. Jeżeli będzie z badań
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wynikało, żeby puścić linię 30 Sienkiewicza to pewnie to zrobimy. Na razie póki co nie mamy
takich danych żeby zmienić tą linię 30 z dotychczasowej jej trasy.”
Pani radna Aniela Niedzielak powiedziała: „Panie Prezydencie dane to były sprzed lat, jak
trzydziestka kursowała właśnie tą trasą. I ponieważ tą trasą nie leci bo została zmieniona to
takich danych podejrzewam, że Państwo nie będziecie mieli. Wobec tego ja oczekuję nie
mataczyć mi, że badania to były wcześniej tak robione czy inaczej tylko ja jeździłam również
tą trzydziestką i wiem, że częstotliwość może być zmniejszona ale pasażerów było na prawdę
w autobusie cały autobus. I w tej chwili jak jeszcze raz głośno powiem jest to jedyne
połączenie z Imielnicy do centrum Płocka. Dlatego tak mieszkańcy proszą o to przywrócenie
tej trasy. Częstotliwość może być mniejsza, ludzie jadą rano do pracy, do szpitala miejskiego,
do naszych spółek. Także bardzo proszę nie tłumaczyć mi tym, że będzie badana
częstotliwość, bo badana częstotliwość jest osiem miesięcy i uważam że nikt nie puści teraz
trzydziestki specjalnie tą trasą żeby zrobić badanie o którym Pan Prezydent mówi. Także ja
myślę, że do badania to należy wrócić sprzed lat i przywrócić tą trasę. Dziękuję.”
Pan Krzysztof Izmajłowicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Szanowna Pani
radna dwa lata temu zmienił się generalnie system komunikacji miejskiej w Płocku, więc te
badania sprzed lat mogą niestety nie mieć w dużej mierze pokrycia w obecnej rzeczywistości,
w obecnym rozkładzie kursów. Natomiast rozumiem, że do tego tematu wrócimy, bo tak jak
powiedziałem w obecnym systemie komunikacji miejskiej nic nie jest zamknięte. Będziemy go
cały czas dostosowywać do wymogów pasażerów. I ja rozumiem, że Pani radna do tego
tematu zawsze możemy wrócić.”

Ad. pkt 10
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo na
początku uzupełniając informację która była przed momentem, czyli interpelacje chciałem
powiedzieć że od początku kadencji radni miasta Płocka zgłosili 1829 interpelacji. Także
dziękuję za tę na prawdę wyjątkową aktywność na tym polu. Jestem zobowiązany
przedstawić Państwu informację dotycząca stawek podatku rolnego na 2015 rok.”
Informacja dotycząca stawek podatku rolnego na 2015 rok stanowi załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, to takie
dwie informacje, natomiast także ze swojej strony jako Prezydent Miasta chciałbym Wysokiej
Radzie bardzo serdecznie podziękować za te cztery lata współpracy. Mam świadomość, że w
ciągu tych czterech lat czasami się różniliśmy, czasami atmosfera i dyskusje na tej sali były
gorące. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować. Podziękować za to, że w tym
trudnym czasie kryzysu gospodarczego wyszliśmy z niego jako miasto zwycięsko. Inwestycje,
które Państwo radni godzili się realizować w budżetach kolejnych naszego miasta były także
dzięki Państwa zaangażowaniu, Państwa wysiłkowi realizowane w sposób bardzo skuteczny,
solidny i co najważniejsze terminowy. Za tę współpracę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Gratulując jednocześnie tym z Państwa którzy podjęli się startu w wyborach i uzyskali
mandat. Tym którzy tego nie uzyskali chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować
za te lata współpracy, które tutaj w ciągu ostatnich czterech lat miały miejsce. Dziękuję
bardzo.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „ Szanowni Państwo
jesteśmy jeszcze tradycyjnie zobowiązani do odczytania informacji Urzędu Skarbowego o
złożeniu oświadczeń majątkowych radnych na koniec kadencji. Proszę bardzo o odczytanie
Pana Sekretarza.”
Pan Tomasz Maliszewski Sekretarz Sesji odczytał Informację z analizy danych zawartych w
oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych miasta Płocka.
Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych i
pracowników
samorządowych
miasta
Płocka
stanowi
załącznik
nr
18
do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał radnym informację
aby w dniu dzisiejszym zdali kluczyki do skrytek i laptopy.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowna Pani
Poseł, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Dobiega końca kadencja Rady Miasta Płocka
2010-2014. Pragnę wszystkim Państwu serdecznie podziękować za ciężką, trudną i
aktywną pracę. Mijająca czteroletnia kadencja to 53 sesje Rady Miasta Płocka, kilkaset
komisji, wiele spotkań w klubach, liczne oficjalne i nieoficjalne spotkania. Tylko Państwo
radni wiecie, ile czasu, ile pracy, ile zdrowia oraz ile wyrozumiałości najbliższych wiąże się
z wykonywaniem mandatu radnego. I za to wszystkim Państwu składam podziękowania.
Jako Przewodniczący Rady Miasta chciałbym też podziękować za to, iż mimo licznych
różnic w poglądach, różnic merytorycznych, mimo częstych sporów i nierzadko mocnych
dyskusji, udawało nam się utrzymywać przyzwoity poziom dyskusji politycznej i kultury
politycznej i za to Państwu serdecznie dziękuję. Chciałbym serdecznie podziękować raz
jeszcze Pani Przewodniczącej Elżbiecie Gapińskiej za rok przewodniczenia tej radzie.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panom Wiceprzewodniczącym Panu Tomaszowi
Kordze, Panu Wojciechowi Hetkowskiemu i Panu Leszkowi Latarskiemu za ciężką żmudną
pracę, której na tej sali często nie widać. Natomiast kolejki interesantów przed Państwa
gabinetami śwaidczą o pewnej pracy o której tak na prawdę bardzo niewiele z nas na tej
sali wie i zna. Szanowni Pańswo raz jeszcze serdecznie dziękuję Paniom z Biura Obsługi
Rady Miasta Płocka, raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim urzędnikom urzędu oraz
jednostek i spółek podległych Urzędowi Miasta Płocka za ciężką współprace no i dla dobra
miasta prosze o to samo w następnych latach. Szanowni Państwo ponieważ jesteśmy po
wyborach, chciałbym pogratulować tym z Państwa, którzy będą kontynuować pracę
radnych. Zaś tym wszystkim Państwu, którzy z różnych powodów kończą pracę w Radzie
Miasta – chciałbym życzyć pomyślności i powodzenia w innych obszarach aktywności. Na
zakończenie kadencji chciałbym wręczyć wszystkim Państwu symboliczną pamiątkę,
symboliczny dyplom ze zdjęciem z mijającej kadencji i raz jeszcze serdecznie dziękuję
wszystkim za pracę."
W tym momencie radni obecni na sali, w kolejności afabetycznej, otrzymali z rąk
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana Artura Jaroszewskiego symboliczny,
pamiątkowy dyplom ze zdjęciem Rady Miasta Płocka w kadencji 2010-2014.
Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka pamiątkowy dyplom wręczył Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka Pan Lech Latarski.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:„Serdecznie
wszystkim Państwu raz jeszcze dziękuję. Bezpośrednio po sesji wszystkich Państwa radnych
zapraszam na Salę Sejmową na skromny poczęstunek, ostatnie nasze spotkanie w tym
składzie Rady Miasta.”

Ad. pkt 11
15

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady LIII Sesji Rady
Miasta Płocka ostatniej w kadencji 2010-2014.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
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