PROTOKÓŁ NR XXI/2020
Z OBRAD XXI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 25 CZERWCA 2020 ROKU
Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00, a zakończyła o godz. 14.05 (sesja zdalna).
Obrady Sesji są nagrywane.
Stan radnych
Obecnych
Nieobecnych

- 25
- 25
-0

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wręczenie medali „Zasłużony dla Płocka” nadanych pośmiertnie Pani Elżbiecie PodwójciWiecheckiej i Panu Hubertowi Chiczewskiemu.
3) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4) Rozpatrzenie „Raportu o stanie miasta Płocka” i głosowanie nad udzieleniem
Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania:
a) przedstawienie „Raportu o stanie miasta Płocka” przez Prezydenta Miasta
Płocka,
b) debata nad „Raportem o stanie miasta Płocka”,
c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
Płocka wotum zaufania (druk nr 370).
5) Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019.
6) Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Miasta Płocka z 28 maja 2020 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:
I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2047
(druk nr 382),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr 383),
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2019 rok (druk nr 371):
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2019 rok,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock,
c) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez
Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 rok,
4. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu
Miasta Płocka za 2019 rok (druk nr 372):
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta
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Płocka za 2019 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez
Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta,
5. zmiany uchwały nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania (druk nr 373),
6. ustalenia Regulaminu Cmentarza komunalnego w Płocku (druk nr 374),
7. wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka (druk
nr 376A),
8. wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie (druk nr
377),
9. przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności w Płocku” (druk nr 378),
10. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (druk nr 379A),
11. zmiany uchwały nr 375/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży
za osiągnięcia artystyczne oraz nadania regulaminu przyznawania nagrody,
zmienionej uchwałami: nr 872/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września
2014 r. i nr 829/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. (druk nr
380),
12. zmiany uchwały nr 966/XLVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2001 r. w
sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
zmienionej uchwałami: nr 684/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia
2005 r. oraz nr 107/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. (druk nr
381),
13. zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku
nadanego Uchwałą Nr 479/XXVIII/20217 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia
2017 r. (druk nr 384),
14. rozpatrzenia skargi z dnia 13 maja 2020 r. na Prezydenta Miasta Płocka (druk nr
375).
II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt 1
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni
Państwo, nim rozpoczniemy oficjalnie sesję bardzo bym prosił, żebyśmy wszyscy
zalogowali się do systemu. Prosiłbym Panów o umożliwienie pulpitów do zalogowania.
Mam informację, Szanowni Państwo, iż za chwilkę będziemy mieli pulpity umożliwiające
potwierdzenie obecności. Już są. Proszę Państwa o potwierdzenie w takim razie obecności
zarówno Państwa Radnych na auli, jak i Państwa Radnych, którzy w sposób zdalny będą
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uczestniczyć w sesji. A ja jeszcze prosiłbym Panów z obsługi technicznej o rysik
umożliwiający sprawne obsługiwanie pulpitu. Proszę Państwa o potwierdzanie obecności
na sesji. Już mamy blisko 2/3 radnych z potwierdzoną obecnością. Proszę pozostałych
Państwa o to samo. Ponawiam prośbę do Państwa Radnych, którzy jeszcze nie
potwierdzili obecności, o dokonanie tego. Stwierdzam, Szanowni Państwo, iż uczestniczy
już w chwili obecnej w sesji 21 osób, czyli mamy wymagane kworum. Otwieram XXI
sesję Rady Miasta Płocka. Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym przypomnieć, iż po
raz kolejny sesja Rady Miasta Płocka zwołana jest w trybie zdalnym z wykorzystaniem
środków porozumiewania na odległość, zgodnie z przepisami dotyczącymi stanu epidemii
i wirusa COVID-19. W związku z powyższym chciałbym poinformować wszystkich
Państwa, iż sesja odbywa się w taki sposób, iż radni mieli możliwość uczestniczenia
zarówno na auli, jak i w domach zdalnie. Decyzja należała do Państwa Radnych.
Przypominam również jednocześnie o tym – i teraz patrzę na kilku Państwa Radnych w
drugim rzędzie – obowiązuje dwa metry lub maseczka. Bardzo Państwa proszę –
dawajmy odpowiedni przykład. Mamy dużo miejsca na auli. Sprawmy, żeby to naprawdę
było w pełni bezpieczne. Proszę o to wszystkich Państwa, również Państwa urzędników, z
Panem Dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg na czele. Bardzo proszę o zmianę lokalizacji.
Za blisko jest Pan z Panem mecenasem. Ta bliskość może Panom zaszkodzić, czego
Panom nie życzę. Proszę o to wszystkich Państwa, porozsadzajcie się Państwo jak
najdalej. Mamy ku temu możliwości. Również przypominam, że sesja odbywa się bez
udziału publiczności. Wszyscy zainteresowani mogą śledzić nasze obrady online. Mamy
transmisję na portalu plock.eu. W sesji uczestniczą, na auli uczestniczą osoby zaproszone
bezpośrednio przez Pana Prezydenta bądź przeze mnie do jakichś konkretnych punktów
dotyczących porządku obrad. W tym momencie chciałbym serdecznie przywitać Panie i
Panów Radnych. Chciałbym przywitać Pana Prezydenta Andrzeja Nowakowskiego. Panów
Wiceprezydentów na razie nie widzę. Witam Pana Skarbnika Wojciecha Ostrowskiego.
Witam Pana mecenasa Jarosława Szumańskiego. Witam wszystkich Państwa
obserwujących obrady za pomocą internetu. W sposób szczególny pragnę przywitać na
dzisiejszej sesji Państwa przybyłych jako bliscy dwóch osób odznaczonych pośmiertnie
medalami „Zasłużony dla Płocka”. Są dzisiaj z nami: Pani Małgorzata Chiczewska – żona
Pana Huberta Chiczewskiego. Dzień dobry Pani, witamy Panią bardzo serdecznie. Jest z
nami Pan Krzysztof Podwójci – rodzony brat Pani Elżbiety Podwójci, wraz z małżonką z
Panią Ireną Podwójci. I są również z nami Państwo Aleksandra Goleniewska oraz Jakub
Podwójci – wnukowie zmarłego brata Pani Elżbiety Podwójci Pana Pawła Podwójci. Witamy
Państwa serdecznie. Będzie to uroczysty, aczkolwiek smutny punkt. Ale też od jeszcze
jednej smutnej wiadomości, Szanowni Państwo, dzisiaj sesję rozpoczniemy. Jak zapewne
wszyscy wiemy z lokalnych mediów 16 czerwca zmarł tragicznie burmistrz miasta i gminy
Drobin Pan Andrzej Samoraj. Zmarł zdecydowanie przedwcześnie w wieku 43 lat, zmarł
tragicznie. Był absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pełnił funkcję między innymi kierownika
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Był radnym
powiatowym. Od 2014 roku był burmistrzem miasta i gminy Drobin. W ostatnich
wyborach wygrał te wybory w 2018 roku w I turze zdobywając blisko 70 procent
poparcia. Zaledwie 43 lata i tragiczna śmierć. Bardzo Państwa proszę o powstanie i
uczczenie chwilą ciszy zmarłego. Dziękuję bardzo.”

Ad. pkt 2
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni
Państwo, tak jak wspomniałem, sesję rozpoczynamy dzisiaj od punktu uroczystego a
jednocześnie smutnego, czyli od wręczenia medali „Zasłużony dla Płocka”, nadanych
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pośmiertnie Pani Elżbiecie Podwójci-Wiecheckiej oraz Panu Hubertowi Chiczewskiemu. Na
poprzedniej, majowej sesji Rada Miasta Płocka podjęła dwie uchwały w tej sprawie - o
nadaniu pośmiertnie wyżej wymienionym Państwu medali. I rozpocznę może tradycyjnie
od przypomnienia sylwetek obydwojga Państwa, a następnie wspólnie z Panem
Prezydentem wręczymy medale bliskim Państwa. Szanowni Państwo! Panie Prezydencie!
A przede wszystkim Drodzy Państwo krewni Pani Elżbiety oraz Pana Huberta! Przypomnę
sylwetki obydwojga Państwa. Pani Elżbieta Podwójci–Wiechecka w latach 1998-2002 oraz
2006-2010 była radną Rady Miasta Płocka, od 2017 roku przewodniczącą Rady
Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ. Od 43 lat pracowała w Książnicy Płockiej. Od
1988 roku była również kierownikiem Filii bibliotecznej nr 8. Biblioteka i osiedle
Podolszyce Północ były jej pasją. Podróże, seniorzy, działalność społeczna to były główne
filary działalności Pani Elżbiety. W tym się przede wszystkim realizowała. Co roku w
sierpniu zabierała dzieci na wirtualne podróże marzeń po całym świecie. Nie było dla niej
rzeczy niemożliwych do zrealizowania. Zapraszała egzotycznych gości z różnych stron
świata, m.in. z Indii, Izraela, Kuby, Tajlandii, Ameryki, Emiratów Arabskich. Uczyła, że
podróżować można nawet nie wychodząc z domu. Przede wszystkim uczyła młodzież.
Zawsze znajdowała czas dla seniorów, których kilkanaście lat temu zaprosiła do biblioteki
i zapewniła warunki do realizacji ich pasji i spotkań. Ich też zabierała w podróże, ale te
realne. Czekała na nich uśmiechnięta, życzliwa. Gotowa była poruszać niebo i ziemię, by
jej przyjaciele, seniorzy, czuli się dobrze, bezpiecznie, by wiedzieli, że są potrzebni. Pani
Elżbieta wykonywała swoją pracę z ogromnym zaangażowaniem. Potrafiła pracować
ponad politycznymi podziałami. Jako radna wielokrotnie udowodniła, że najważniejsi są
dla niej ludzie. Jako społecznik realizowała wiele różnych projektów. Była kobietą
tryskającą energią i optymizmem. Gdy było trzeba, walczyła, cała oddawała się sprawie,
zarówno, jeśli chodzi o bibliotekę, jak i o działalność społeczną. Była po prostu dobrym
człowiekiem. Uśmiechnięta, zaangażowana, pełna energii. Pani Elżbieta PodwójciWiechecka odeszła przedwcześnie 17 kwietnia 2020 roku w wieku 63 lat. Wniosek o
nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” wpłynął od Pana Prezydenta Andrzeja
Nowakowskiego. Kapituła medalu „Zasłużony dla Płocka” pod koniec kwietnia pozytywnie
zaopiniowała ten wniosek, następnie wniosek uzyskał pozytywne opinie komisji Rady
Miasta Płocka i na ostatniej majowej sesji Rady Miasta Płocka radni podjęli uchwałę w tej
sprawie. Pan Hubert Chiczewski był trębaczem miejskim od 1998 roku, wcześniej
inicjatorem odgrywania na żywo hejnału Płocka oraz popularyzatorem tegoż hejnału. Od
1993 roku reprezentował miasto Płock na Ogólnopolskich Przeglądach Hejnałów Miejskich
w Lublinie. Był członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Hejnałów
Miejskich z siedzibą w Lublinie. Od 2003 roku był nauczycielem w Zespole Szkół
Technicznych w Płocku i opiekunem Szkolnej Orkiestry Dętej, która reprezentowała
miasto Płock na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Możejkach na Litwie w
latach 2014 i 2017 i zdobyła trzecie miejsce na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych
w latach 2014 i 2016 oraz zdobyła drugie i trzecie miejsce na Wojewódzkim Konkursie
Szkolnych Zespołów Instrumentalnych w Warszawie. W 2018 roku był laureatem nagrody
Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury. Miejski hejnalista, który dwa razy dziennie z wieży
ratuszowej odgrywał płocki hejnał, odszedł nagle w dniu 15 lutego 2020 roku w wieku
zaledwie 44 lat. Wniosek o nadanie medalu wpłynął do kapituły od Pana Prezydenta
Andrzeja Nowakowskiego. Kapituła pod koniec kwietnia jednogłośnie zaakceptowała ten
wniosek, następnie w maju komisje Rady Miasta Płocka pozytywnie zaopiniowały uchwałę
a na majowej sesji Rada Miasta Płocka przyjęła tę że uchwałę. I dzisiaj ta uroczysta, ale
smutna okoliczność, co by nie powiedzieć, Szanowni Państwo. Bardzo proszę Pana
Prezydenta, teraz wspólnie wręczymy Pani Chiczewskiej oraz Panu Podwójci medale oraz
symboliczne dyplomy.”
Uroczystość wręczenia medali „Zasłużony dla Płocka”.
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni
Państwo, w imieniu odznaczonych głos zabierze Pan Paweł Podwójci, brat Pani Elżbiety,
proszę bardzo. Przepraszam bardzo – Pan Krzysztof Podwójci. Bardzo przepraszam.”
Pan Krzysztof Podwójci powiedział: „Szanowni Państwo, nie będę tutaj Państwu dłużej
tutaj mówił, gdyż wszystko to miało być powiedziane powiedział Pan Przewodniczący. Ja
tylko użyję dwóch słów. Przepraszam za to co już powiedziałem, że nie będę długo, bo
mogę się rozkleić, bo wszystko to we mnie jeszcze się gotuje. I drugie – żeby Państwu
nie zabierać, widząc rozpiskę Państwa, nie zabierać dużo czasu, ale drugie słowo powiem:
dziękuję Panu Prezydentowi, Panu Przewodniczącemu i Wam Droga Rado za uznanie
mojej siostry, jej działalności, za przyjacielskie podejście. Widzę tu Pana Latarskiego,
który niejednokrotnie z siostrą współpracował. Wszystkich nie znam. Nie znam
wszystkich, ale... O, tu jeszcze jedną Panią widzę, ale nie pamiętam nazwiska, w trzecim
rzędzie siedzi za tym wysokim Panem. (Pani Radna Małgorzata Struzik powiedziała:
„Struzik Małgorzata.”) Jak? O właśnie. O właśnie. Przepraszam. Twarz pamiętałem a
nazwisko zapomniałem. Jeszcze raz dziękuję. No cóż więcej, cóż dodać, nie potrafię.
Dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję Panie Przewodniczący. I jeszcze raz
dziękuję Wysoka Rado.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Panu!
Dziękuję Państwu za obecność na dzisiejszej sesji. Smutne uroczystości również się
zdarzają, ale na pewno zostaną obydwoje Państwo w naszej pamięci za to co robili, kim
byli. Dziękujemy Państwu bardzo raz jeszcze za przybycie na aulę na dzisiejszą naszą
uroczystość.”

Ad. pkt 3
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni
Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt trzeci: Wybór Komisji Uchwał i
Wniosków. Bardzo proszę Państwa o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i
Wniosków. Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę.”
Pan Radny Tomasz Kominek zgłosił kandydaturę Pani Radnej Anny Derlukiewicz.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pani Radna
wyraża zgodę?”
Pani Radna Anna Derlukiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie do Komisji Uchwał i
Wniosków.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jest zgoda.
Pani Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska.”
Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka zgłosiła kandydaturę
Pana Radnego Łukasza Pietrzaka.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pan Radny
wyraża zgodę?”
Pan Radny Łukasz Pietrzak wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Uchwał i
Wniosków.
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jest zgoda
również. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia do Komisji Uchwał i Wniosków? Nie widzę.
Poddaję pod głosowanie wybór dwuosobowej Komisji Uchwał i Wniosków w składzie przed
chwilką przez Państwa zgłoszonym. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję.
Proszę o wyniki na mój pulpit. Stwierdzam, iż jednogłośnie wybraliśmy Komisję Uchwał i
Wniosków. (16 głosów za) Zapraszam Państwa do stołu prezydialnego po naszej lewej
stronie. Ja raz jeszcze przypominam Państwu o obowiązujących rygorach dotyczących
COVID-19. Bardzo proszę Państwa, żebyśmy siedzieli na sesji w maksymalnie sporej
odległości. Miejsca mamy na auli dużo. A jednocześnie przypomnę, iż transmisja jest
bezpośrednio z sesji. Tutaj mam duże wątpliwości. Bardzo bym prosił, żeby nie więcej niż
dwie osoby w jednym szeregu. Wiem, że Pan Radny dopiero co usiadł i muszę Pana
wyprosić, ale proszę, mamy dużo miejsca, mamy dużo miejsca na auli. Tu chociażby są
miejsca też wolne. (niezrozumiały głos z sali) Mam nadzieję, że chwilowo. Bardzo proszę
Państwa – rozsiądźmy się maksymalnie bezpiecznie, maksymalnie daleko. Szanowni
Państwo, teraz jesteśmy w takim punkcie, gdy porządkujemy przebieg sesji. Wpłynęło do
mnie jedno pismo od Pana Prezydenta, z którym Państwo również już zapoznaliście się, o
wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały na druku nr 385,
dotyczącej zmiany uchwały nr 267/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019
roku w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego na
terenie miasta Płocka, zmienionej uchwałą 343/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9
kwietnia 2020 roku. To jest wniosek o wprowadzenie tego projektu do dzisiejszej sesji.
Druk nr 385 macie Państwo na esesji, chociaż już mam sygnał, że będzie autopoprawka
do tego dokumentu, ale to jest kosmetyczna. Druk jest niewielki, więc nie będzie
problemu. Na pewno merytorycznie nic się tam w nim nie zmienia. Proszę Państwa o…
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad jako
punktu ostatniego z uchwał, czyli jako punktu 15. Mamy pulpity do głosowania gotowe.
Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania na pulpit.
Stwierdzam, iż jednogłośnie wprowadziliśmy do porządku obrad projekt uchwały na druku
nr 385 jako punkt 15.”
(pismo dot. poszerzenia porządku obrad o projekt uchwały pomieszczony na druku nr
385 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu)

Ad. pkt 4
Raport o stanie miasta Płocka stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do punktu czwartego: Rozpatrzenie „Raportu o stanie miasta Płocka” i głosowanie nad
udzieleniem Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania. I tutaj mamy podpunkty:
a) przedstawienie „Raportu o stanie miasta Płocka” przez Prezydenta Miasta
Płocka,
b) debata nad „Raportem o stanie miasta Płocka”,
c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
Płocka wotum zaufania (druk nr 370).
Stosowny projekt uchwały mamy na druku numer 370. I jednocześnie pragnę Państwa
poinformować, ponieważ w ogóle raport o stanie miasta jest stosunkowo nowym
dokumentem w polskim prawodawstwie, w 2018 roku w ustawie o samorządzie gminnym
został wprowadzony do naszego prawa, w tym roku po raz drugi rozpatrujemy ten
dokument, a po raz pierwszy w historii mamy taki przypadek, iż jeden z mieszkańców
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uzyskał podpis ponad pięćdziesięciu osób, co umożliwia mu wzięcie dzisiaj udziału w
debacie. Witamy serdecznie Pana Jana Wyrębkowskiego. Dzisiaj bez głosowania będzie
Pan miał możliwość podejścia w odpowiednim momencie do mównicy. I gratuluję Panie
Janie, jest Pan pierwszym mieszkańcem, który taki wymóg spełnia. A teraz oddaję głos
Panu Prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu. Proszę bardzo Panie Prezydencie.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
ponieważ goście nas opuścili pozwólcie, że dokonam krótkiej prezentacji, już bez
maseczki, bo w maseczce byłoby to dosyć rzeczywiście i kłopotliwe, trudne, ale dystans
społeczny jest zachowany. Oddałem w Państwa ręce raport o stanie miasta w 2019 roku.
Wyjątkowe sprawozdanie, ponieważ dzisiaj z powodu epidemii i tego wszystkiego co
wokół nas tak bardzo zmieniło się, wydaje się on być dosyć odległą przeszłością, ale to co
dzisiaj się dzieje będziemy oceniać dopiero za dwanaście miesięcy. Dziś warto powiedzieć
o tym co działo się w ubiegłym roku. A rok 2019 to bez wątpienia rok bardzo dobry dla
Płocka, rok bardzo dobry, owocnej współpracy, także dynamicznego rozwoju i to pomimo
to, że to był rok tuż powyborczy. Wielu samorządom w tych pierwszych miesiącach po
wyborach brakuje energii, natomiast myśmy uniknęli tego zjawiska. Dynamika rozwoju
została zachowana a tempo – mogę powiedzieć – na pewno niezwolnione. W ubiegłym
roku kończyliśmy z jednej strony ważne inwestycje, takie chociażby jak nabrzeże, które
jest zrewitalizowane i cieszy zarówno mieszkańców, jak i turystów. A ta rewitalizacja była
możliwa – to słowo klucz, o którym wielokrotnie mówiłem – dzięki współpracy, dzięki
współpracy z samorządem województwa mazowieckiego, z marszałkiem Adamem
Struzikiem, także z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych, bowiem na
wiele projektów pozyskiwaliśmy środki unijne. To nie tylko ten projekt. To także projekty
drogowe, projekty infrastrukturalne. Na przykład rozpoczęliśmy przebudowę alei
Kilińskiego a zakończyliśmy aleję Tysiąclecia. To także, Szanowni Państwo, inwestycje w
Szpital Świętej Trójcy, inwestycje także w komunikację miejską, rewitalizacja starówki
dzięki zaangażowaniu miejskich spółek i środków, które pozyskujemy z Banku
Gospodarstwa Krajowego. Szanowni Państwo, to tak tytułem wstępu i krótka prezentacja.
Postaram się Państwa nie zanudzić tą prezentacją. Płock liczy nieco poniżej 120 tysięcy
mieszkańców i jest spośród 66 miast na prawach powiatu mniej więcej w połowie stawki,
czyli na trzydziestym miejscu. Atrakcyjność Płocka jest wysoka. W sytuacji suburbanizacji
nawet, jeśli mieszkańcy Płocka opuszczają nasze miasto, to większość z nich rzeczywiście
osiedla się blisko granic naszego miasta. Przez to zachowują dostęp do wszystkich usług,
dóbr jakie oferuje miasto, często korzystając z oferty miasta, także w nim pracując.
Planowanie przestrzenne to bardzo ważne zagadnienie. Na ten moment obowiązują w
Płocku 52 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. A jeśli chodzi o rok 2019
to właśnie w tym roku obowiązywało dziewięć uchwał o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czyli tutaj konsekwentnie
podejmujemy te działania, które porządkują naszą przestrzeń publiczną. Proszę zwrócić
uwagę, że plany, którymi te dziewięć uchwał, które Państwo podjęli, to praktycznie 1000
hektarów. Jeśli chodzi o obiekty kultury to rozpoczęliśmy bardzo ważny projekt z punktu
widzenia naszego miasta, nie tylko oczywiście orkiestry symfonicznej, ale właśnie
mieszkańców, którzy czekają od wielu lat na salę koncertową. Wskazaliśmy także przy
współpracy z Państwem, z mieszkańcami lokalizację i wybraliśmy koncepcję, a w tej
chwili jesteśmy na etapie postępowania, które ma sfinalizować się podpisaniem umowy
na projektowanie tej sali koncertowej. Jeśli chodzi o infrastrukturę transportową
chciałbym podkreślić kwestie związane z naszą dbałością o chociażby mosty. Na remont
mostu pozyskaliśmy również środki zewnętrzne z subwencji ogólnej z budżetu państwa.
Ta infrastruktura transportowa – o tą wewnętrzną dbamy bardzo, w kontekście chociażby
obwodnicy wewnętrznej, którą wybudowaliśmy, ale także licznych remontów, przebudów
ulic, alei, ale także dróg lokalnych, o czym będzie nieco później. Natomiast infrastruktura
transportowa zewnętrzna – tutaj cały czas lobbujemy na rzecz powstania drogi
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ekspresowej S10 w pobliżu Płocka. Wszystkie nasze działania, apele – także dziękuję tu
za zaangażowanie Panu Przewodniczącemu i Radzie Miasta – adresujemy do
odpowiednich służb. Pewne nadzieje rozbudził także Centralny Port Komunikacyjny,
natomiast na ten moment wiemy, że i w jednej i w drugiej sprawie niestety niewiele się
dzieje, jednak uczestniczymy cały czas w projektach, w rozmowach, wskazując najlepsze
dla miasta rozwiązania. Ta infrastruktura transportowa to – wspomniałem o tym –
inwestycje między innymi w ulicę 3 Maja, Kilińskiego, Mostową, Kolejową, Tysiąclecia,
Grabówka, Ośnicka. Ich jest bardzo wiele. Część z nich już zakończona, część w trakcie
realizacji. I oczywiście rozbudowa dróg rowerowych jako alternatywna możliwość
transportu lokalnego. To już jest ponad 70 kilometrów dróg rowerowych. Także
przebudowa chodników. Wiele z tych inwestycji to są inwestycje zgłaszane przez Państwa
Radnych, także w ramach budżetu obywatelskiego przez mieszkańców. To także działania
w zakresie planowania elektromobilności. Tę uchwałę w kontekście elektromobilności
będziemy mieli na tej sesji rady miasta. Transport zbiorowy. Tutaj - to jest to co mówiłem
w kontekście pandemii - zmieniło się właściwie wszystko. Ale rok 2019 dla Komunikacji
Miejskiej, dla transportu zbiorowego był bardzo dobrym rokiem, jeśli chodzi o
pozyskiwanie kolejnych środków na nowe autobusy, które już w tym roku przybyły do
Płocka. Infrastruktura techniczna to z jednej strony działania miasta w kontekście sieci
wodociągowej i kanalizacyjno-sanitarnej, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną
i deszczową, realizujemy kolejne etapy ważnego projektu, który z Wodociągami
realizujemy. Tu dziękuję MZD również, dziękuję całemu Wydziałowi Inwestycji za
koordynowanie tych prac, które rzeczywiście są uciążliwe dla mieszkańców, ale bardzo,
bardzo potrzebne, co chociażby pokazały niedawne ulewy. Te ulewy nie spowodowały już
takiego w ostatnich dniach zagrożenia z jakimi rzeczywiście mieliśmy do czynienia jeszcze
kilka lat temu. Oczywiście mogą przyjść takie nawalne deszcze z którymi ta kanalizacja
sobie nie poradzi, ale jest już dużo, dużo lepiej niż było jeszcze kilka lat temu. Tutaj także
współpracujemy z Państwową Spółką Gazowniczą, jeśli chodzi o lewobrzeżną część
Płocka. Dziękuję Państwu Radnym także za zaangażowanie w tej kwestii. Sieć
ciepłownicza i oświetlenie led, a więc tutaj współpracujemy także z operatorami sieci. Z
jednej strony tam gdzie remontujemy ulice, jak ulicę Tysiąclecia zyskuje zupełnie nowe
oświetlenie, ale udaje się czasami, jak w tej chwili na przykład w ulicy, w Alejach
Jachowicza także wymienić część oświetlenia na ledowe pomimo tego, że de facto tam
akurat prace nasze miejskie nie są prowadzone. Szanowni Państwo! To także nasza
promocja gospodarcza, działania skierowane do przedsiębiorców, współpraca z
przedsiębiorcami na różnych formach. Z jednej strony organizowane przez nas Forum
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w roku 2019 cieszyło się ogromną popularnością. Nasz
udział kolejny raz w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach również w tym
roku tylko zdalnie niestety. Organizowaliśmy Płockie Forum Biznesu, czy Światowy
Tydzień Przedsiębiorczości a także po raz kolejny fantastycznie odebrana przez młodych
ludzi zwłaszcza edycja naszego Hackatonu. To także współpraca z przedsiębiorcami i nie
tylko na poziomie Parku Przemysłowo-Technologicznego, ale licznych innych
przedsiębiorców, którzy zgłaszają się do nas i w tym momencie z nimi rozmawiamy,
wskazujemy najlepsze lokalizacje, zachęcamy w różny sposób jak tylko jest to możliwe,
ażeby właśnie w Płocku lokowali swoje przedsiębiorstwa. Tutaj przykładem z jednej
strony DPD firma spedycyjna, ale także cały szereg innych firm, z którymi rozmawialiśmy.
Ale dbamy także i o tych którzy, Szanowni Państwo, są tutaj i którzy próbują rozwijać się.
Tutaj z jednej strony współpraca – mogę to powiedzieć – także z PKN Orlen w zakresie
chociażby budowy centrum (niezrozumiały głos z salIi) badawczo-rozwojowego, tak,
zabrakło słowa, centrum badawczo-rozwojowego. I wszelkie nasze działania były
nakierowane właśnie na to, ażeby wspierać tutaj działania koncernu. Ale także CNH,
które w tym momencie oddało właśnie w ubiegłym roku nową halę w której w tym
momencie produkowane są już kombajny, prasy, które jeszcze nie tak dawno były
produkowane w Belgii, czy we Włoszech. To także partnerstwo publiczno-prywatne. Z

8

jednej strony trwa cały czas, no bo tutaj jesteśmy związani z partnerem na najbliższe 17
lat, modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – i to jest pierwszy
element – z drugim etapem, a właściwie z drugim postępowaniem, finalizujemy
już w tym momencie dialog techniczny. Podobnie rzecz się ma z budową centrum
sportowo-rekreacyjnego w Płocku, gdzie tutaj już właściwie sfinalizowaliśmy ten etap a za
chwilę ogłoszenie postępowania przetargowego. Mieszkalnictwo - tutaj jak Państwo
wiedzą z jednej strony informacja taka ogólna ile mamy do dyspozycji mieszkań, lokali
mieszkalnych, jaka jest ich powierzchnia. A dla mnie w sposób szczególny istotne są
„mieszkania na start”, które w tym momencie w 2019 roku oddaliśmy w dwóch
lokalizacjach. W tym roku już w jednej, za chwilę w kolejnych, gdzie łączymy element tej
rewitalizacji, czyli remontów kamienic zabytkowych, z rewitalizacją społeczną zasiedlając
właśnie starówkę młodymi ludźmi. Środowisko miejskie – to co także jest przedmiotem
wielkiej troski Państwa Radnych i Pana Przewodniczącego Rady Miasta, ale także Państwa
Radnych, to tutaj informacje – pewnie tych drzew mogłoby być nasadzonych nie 915, nie
blisko 1000, ale 2000, 3000 i na tym będziemy skupiać się w perspektywie kolejnych lat,
żebyśmy rzeczywiście jak najwięcej drzew, krzewów sadzili, często wykorzystując również
środki unijne, które na ten cel pozyskujemy. Jakość powietrza. Tutaj obniżenie emisji
liniowej, rozwój transportu niskoemisyjnego, nowe autobusy, o których wspomniałem, ale
także ruch rowerowy, nowe kilometry dróg rowerowych i w końcu też dzięki decyzji
Państwa Radnych miejska stacja pomiarowa mająca na celu ocenę stanu powietrza. Na
ostatniej sesji rozmawialiśmy o raporcie, który ARMAAG nam przygotował. Działania na
rzecz ograniczenia niskiej emisji, czyli cały czas funkcjonuje w Płocku program
dofinansowujący wymianę pieców węglowych. Mam nadzieję, że przy okazji gazyfikacji
prawobrzeżnej części Płocka w tym momencie tam także tych pieców będziemy
wymieniać dużo, dużo więcej. Gospodarka odpadami komunalnymi. Tutaj na uwagę
zasługuje przede wszystkim uruchomienie farmy fotowoltaicznej w PGO Kobierniki.
Natomiast sama czystość w naszym mieście realizowana jest w podziale na pięć rejonów.
Cały czas także likwidujemy dzikie wysypiska na terenie naszego miasta. Kluczowe i
bardzo ważne, co podkreślałem, zwłaszcza rok temu - chciałbym, żeby ta kadencja rady
miasta, ta kadencja także moja jako prezydenta, była nacechowana elementem
rewitalizacyjnym. Stąd tak istotna waga przykładana do „mieszkań na start”, ale także do
współpracy z prywatnymi właścicielami zabytkowych obiektów albo obiektów, budynków
w strefie zabytkowej. I w tym momencie dzięki właśnie takiemu wsparciu miasta to
centrum miasta może realnie się zmieniać. Oczywiście z jednej strony mamy nasze
miejskie spółki: MTBS, MZGM, Inwestycje Miejskie, ARS, które te działania podejmują,
ale z drugiej strony wspieramy prywatnych właścicieli kamienic. Najlepszym tego
przykładem rzeczywiście jest to jak zmieniła się obecna na tym slajdzie „dziekanka”.
Szanowni Państwo! I tutaj właśnie to wsparcie dzięki uchwale rady miasta jest
dokonywane. Edukacja to oczywiście ubiegły rok, kolejny etap reformy, deformy naszego
systemu edukacji, czyli podwójny rocznik w naszych liceach rozpoczął – i szkołach
średnich – rozpoczął naukę. Ale warto pamiętać, że w tej chwili w Płocku aż 88% dzieci w
wieku przedszkolnym jest objętych w miejskich przedszkolach właśnie taką opieką i
edukacją. Do szkół podstawowych uczęszcza 9.318, uczęszczało, a w szkołach
ponadpodstawowych ponad 6.300. To o tym podwójnym roczniku wspominałem. Udało
się nam, dzięki także zaangażowaniu Państwa Radnych, uniknąć tutaj problemów
społecznych. Rzeczywiście ogromnym wysiłkiem Wydziału Edukacji, ale także dyrektorów,
nauczycieli w tej chwili ten podwójny rocznik naukę także w systemie zdalnym musiał
realizować. Stypendia, finansowanie to właśnie są także w części finansowane z budżetu
miasta, także program pomocy uczniom, jest program „wyprawka szkolna.” Kultura to
oczywiście samorządowe nasze instytucje kultury, którym bardzo, bardzo dziękuję za
zaangażowanie w roku 2019. Ten rok 2020 dla nich jest zupełnie innym rokiem, gdzie te
fantastyczne koncerty i imprezy, zadania, które były realizowane przez nich z reguły
niestety zostały przeniesione do sieci. Podobnym problemem w roku 2020 niestety
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okazują się być imprezy sportowe promujące miasto, których – zobaczcie – w ubiegłym
roku było tak wiele, a do dzisiaj nie odbyła się żadna niestety, a mieliśmy je wszystkie
zaplanowane w budżecie, wspólnie z naszymi partnerami, z WOPR-em chociażby, czy ze
sprawdzonymi już partnerami, którzy realizowali chociażby półmaraton, znaczy Garmin
Iron Triathlon, czy turnieje piłki ręcznej plażowej. Natomiast rok 2019 to podpisanie
umowy na zaprojektowanie i wybudowanie nowego stadionu dla Wisły Płock. Od właśnie
końca listopada ruszyła już praca nad projektowaniem, najpierw koncepcja. Tutaj te
wydarzenia kulturalne, które w ubiegłym roku, na których bawiliśmy się, na które
przyjeżdżali do Płocka turyści mamy również wypisane. Były dwie kampanie promocyjne:
„Pakuj się do Płocka” i „Płock w rytmie kultury”, gdzie zachęcaliśmy turystów do
odwiedzin naszego miasta. Ochrona zdrowia to przede wszystkim z perspektywy miasta
działania o charakterze profilaktycznym. Te programy profilaktyczne skierowane do
dzieci, młodzieży, dorosłych to chociażby szczepienia przeciwko HPV, ale także
meningokokom, próchnicy, czy grypie, także wykrywanie nowotworów jelita grubego.
Pomoc społeczna. Tutaj MOPS obejmuje pomocą społeczną ponad 3.500 rodzin
przyznając świadczenia, także stałe zasiłki i zasiłki celowe. Mamy w Płocku, co jest
bardzo istotne i z czego możemy być dumni, aż 28 mieszkań chronionych, które są
przeznaczone dla osób chorych, starszych, także niepełnosprawnych i osób wychodzących
z bezdomności. To właśnie tam w tych mieszkaniach chronionych pod opieką opiekunów z
MOPS-u mogą właśnie radzić sobie ze swoimi problemami związanymi właśnie chociażby
z wychodzeniem z bezdomności. Na terenie miasta działa sześć warsztatów terapii
zajęciowej, w których uczestniczyło 130 osób niepełnosprawnych. W Płocku funkcjonuje
dwanaście żłobków, cztery są miejskie. Zwiększyliśmy liczbę miejsc w naszych żłobkach o
piętnaście, natomiast jak wiecie Państwo budowany jest żłobek także na Skarpie przez
spółkę Inwestycje Miejskie. Wspieramy liczne inicjatywy społeczne, liczne organizacje
pozarządowe korzystają z naszego wsparcia. W sposób szczególny staramy się wspierać
inicjatywy osób starszych, stąd Centrum Aktywności Seniora, które działa, Płocka Karta
Seniora, czy miejsca przyjazne seniorom. Szczególnie ważny dla mnie jako dla
prezydenta, ale cieszę się, że także dla Państwa Radnych jest budżet obywatelski
naszego miasta, gdzie realizujemy kolejne projekty. Dzięki niemu już podczas ośmiu
edycji zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów, a właśnie wystartowaliśmy także z
dziewiątą edycją i właściwie nie ma miesiąca, żebyśmy jakiegoś projektu nie finalizowali z
budżetu obywatelskiego. Na ten cel jest przeznaczonych zgodnie z ustawą ponad
5.650.000 złotych, dwie pule. Państwo wiedzą o tym doskonale. Kwestia bezpieczeństwa
– o tym już wspominałem – to z jednej strony bezpieczeństwo nasze, związane ze
zjawiskami atmosferycznymi, złej jakości powietrzem. Tutaj ten nasz serwis płocki INFOSMS informował mieszkańców właśnie o takich wydarzeniach, ale także mamy informacje
o utrudnieniach w ruchu drogowym, czy awariach sieci. Warto o tym pamiętać. W końcu
finanse. O tym będziemy mówili więcej, kiedy będziemy mówili już bezpośrednio przed
absolutorium. Dochody budżetu po raz drugi przekroczyły miliard, wydatki również, co
cieszy Pana Skarbnika. Dochody były wyższe od wydatków, a więc zadłużenie miasta w
ubiegłym roku nie wzrosło. Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Płocka do 2030
roku, która została przyjęta dwa lata wcześniej, wyznacza kluczowe kierunki rozwoju i
pozwala skutecznie i lepiej zarządzać miastem, podejmując zadania, które następnie
wpisywane są po prostu do budżetu. W kontekście współpracy z mieszkańcami i tego
lepszego zarządzania bieżącego miastem zwracam uwagę, po raz kolejny zresztą,
Państwu Radnym, że funkcjonuje aplikacja w Płocku LocalSpot, czyli gdzie można zgłosić
problem i w zakresie infrastruktury miejskiej oraz utrzymania czystości, zieleni. W efekcie
można nawet obserwować w jaki sposób jest on rozwiązany. Tylko w 2019 roku
zrealizowano 30 tysięcy takich spraw zgłoszonych telefonicznie, a 1.000 zgłoszeń w
systemie LocalSpot. Nomen omen dzisiaj codziennie takich zgłoszeń telefonicznych w
różnych sprawach z racji chociażby tej pandemii mamy blisko 600 dziennie, jednego dnia.
Sukcesywnie rozbudowujemy e-administrację. O tym jeszcze wspomnę. Ale dzięki
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właśnie inwestowaniu w administrację urząd mógł w okresie pandemii dosyć sprawnie
funkcjonować zdalnie. Dziękuję Państwu za uwagę. Tak troszeczkę w telegraficznym
skrócie tegoroczny raport o stanie miasta w formie prezentacji. Dziękuję.”
(prezentacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, przechodzimy do podpunktu b) debata nad
„Raportem o stanie miasta Płocka”. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w
debacie? Pan Radny Jerzy Seweryniak, proszę bardzo.”
Pan Radny Jerzy Seweryniak powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Wysoka Rado! Chcę, Panie Prezydencie, wysłuchałem, pięknie to brzmi cała zasada
programu miasta Płocka, ale chcę też przypomnieć, że miasto też jest w Ciechomicach i
w Górach, Panie Prezydencie. Trwa to troszeczkę tak, nie wiem jak społeczeństwu
przekazywać, bo pytają się, kiedy będzie ulica Ziołowa. Panie Prezydencie się to śmiać
można, ale to niech Pan mi wierzy. Ja dziękuję, w imieniu mieszkańców dziękuję za kilka
spraw załatwionych na osiedlu Ciechomice i w Górach, to w imieniu własnym i
mieszkańców, ale są jeszcze problemy, duże. Rozmawiałem z Panem Dyrektorem rejonu
dróg miejskich o utwardzeniu 300 metrów ulicy Janówek. Pan Dyrektor mi odpowiedział:
Panie Radny, wszystko się zgadza, tylko rozmowa, musi podjąć Pan Prezydent
Nowakowski. Zgadza się. Ja też to potwierdzam. I na dzisiejszej sesji proszę Pana
Prezydenta, żeby choć parę złotych na ten Janówek został dołożony. Następna sprawa to
jest - to wszystko na razie na Ciechomicach, na ulicy, osiedlu Ciechomice – program
oświetlenia. Trzynaście lat proszą mieszkańcy, ja zabiegam, aby powstało oświetlenie.
Wszystko się opiera o pieniądze. Te pieniądze właśnie na oświetlenie na ulicy Stawowej.
Nowa ulica teraz została przekształcona. I proszą, a mieszkają tam ludzie, mieszkańcy
niepełnosprawni, z udarami i proszą, aby oświetlenie zaistniało. Następna sprawa to,
Panie Prezydencie, kanalizacja na osiedlu Ciechomicach – Browarna. Tyle lat już ludzie
czekają i proszą, żeby kanalizacja na tej ulicy powstała, na razie bez skutku, bez
rezultatu. Teraz wspomnę osiedle Góry. Na spotkaniu z Panem Prezydentem,
mieszkańcami osiedla Góry przyznał Pan rację, że będzie wybudowany chodnik na ulicy
Góry, który zabezpieczy bezpieczeństwo rowerzystom i pieszym. Na dzisiejszy dzień nie
ma potwierdzenia, że ten problem będzie załatwiony. O to proszę, Panie Prezydencie, w
imieniu mieszkańców, jako radny bardzo proszę o te sprawy, żeby choć w tym roku
zostały załatwione. Dziękuję uprzejmie.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Pani Radna Daria Domosławska, proszę.”
Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panowie
Prezydenci! Drodzy Radni! Szanowni Mieszkańcy! Na wstępie chciałam pogratulować
formuły raportu, który otrzymaliśmy jako radni, z którym mogli zapoznać się również
mieszkańcy. Raport jest bardzo przejrzysty i mimo że brałam udział i byłam świadkiem
wielu wydarzeń opisanych w tym raporcie, to z wielką przyjemnością przeanalizowałam w
pigułce wszystko to co wydarzyło się w latach ubiegłych, a szczególnie w roku 2019.
Warto takie rzeczy dokumentować, bo wtedy łatwiej pokazać w ilu aspektach w roku
powyborczym, podkreślę, nie w wyborczym, tylko powyborczym zmienił się na korzyść
nasz Płock. Zmienił się i nadal zmienia na nowoczesne, prężnie rozwijające się i przyjazne
dzieciom, seniorom, a także osobom dorosłym miasto. Co jest bardzo ważne – scenariusz
do tego co odczytaliśmy w raporcie piszą mieszkańcy, a Pan Prezydent reaguje na każdą
prośbę, analizuje każde uwagi kierowane ze strony mieszkańców, czy to na spotkaniach z
mieszkańcami bezpośrednio, czy też poprzez nas radnych. Szanowni Państwo, trzeba
wyraźnie podkreślić, że dzieje się tak dzięki planowaniu w Płocku. Nie dzieje się tutaj nic
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przypadkowo. I szczerze mówiąc jeszcze trzy lata temu w momencie, kiedy mówiliśmy na
tej auli o budowie stadionu, miałam przez chwilę taką myśl, że oprócz stadionu nic w
naszym mieście nie będzie się działo. Niemniej jednak wtedy Pan Prezydent powiedział,
że na pewno będziemy dalej rozwijać się w kierunku kultury, w kierunku ochrony zdrowia
i tak na dobrą sprawę tak się stało. Dzisiaj wiemy już, że w roku 2019 przeprowadzony
został konkurs na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z
zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku. Sprawa aquaparku jest aktualnie
omawiana, nie będę więc w tym momencie się zatrzymywać, ale tak jak Pan Prezydent
obiecał, cały czas Płock rozwija się. Jako przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia i
Polityki Społecznej szczególną uwagę zwróciłam na te trzy punkty, o których jest mowa w
raporcie. Podkreślę, że są to te obszary działań, w których właśnie na samorządy została
zrzucona pełna odpowiedzialność, zarówno ta finansowa, jak i organizacyjna. Rząd ma
pomysły, natomiast w obszarze edukacji, zdrowia, polityki społecznej to właśnie
samorządy musiały wykazać swoją dojrzałość, aby podołać pewnym problemom z
którymi zmierzyły się realizując te pomysły. Jeżeli chodzi o edukację, inwestycja w
edukację jest podstawą rozwoju lokalnej społeczności, podstawą rozwoju płocczan,
Polaków, dlatego też Płock nie oszczędza na edukacji, o czym mówił Pan Prezydent. Rok
2019 był rokiem ciężkiej pracy Wydziału Edukacji, dyrektorów szkół. Głosami radnych w
w czerwcu 2019 roku ustalono plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasto Płocka, określono obwody. Myślę że szczególnie członkowie Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej sięgają pamięcią jakie emocje budziły te obrady.
Przepisy prawa wymagały przekształceń i potwierdzenia zakończenia działalności szkół
zgodnie z nowym ustrojem szkolnym. Rada Miasta Płocka w listopadzie 2019 roku
stosownymi uchwałami potwierdziła zakończenie działalności czterech gimnazjów,
przekształcenia techników z dotychczasowych czteroletnich w pięcioletnie, sześciu liceów
z trzyletnich w czteroletnie, dwóch zespołów w skład których wchodziło dotychczasowe
gimnazjum i trzyletnie liceum ogólnokształcące w czteroletnie liceum oraz
dotychczasowego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego w centrum
kształcenia zawodowego. Wymagało to bardzo dużego zaangażowania i pracy ze strony
zarówno dyrektorów, dyrektorów Wydziału Edukacji, jak również Państwa Radnych, za co
serdecznie dziękuję. We wrześniu 2019 roku miasto Płock było organem prowadzącym
dla 68 funkcjonujących szkół i placówek dla dzieci i młodzieży. Te placówki są cały czas
remontowane, doskonalone i modernizowane w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszą
jakość kształcenia. Przypomnę, że środki na edukację można byłoby inaczej
rozdysponować i dawać więcej korzyści uczniom, ale reforma oświaty przerzuciła jeszcze raz podkreślę – cały ciężar na samorządy, stawiając cele, wiele niewiadomych i
wywołując wiele negatywnych emocji. W tym miejscu chciałam podziękować bardzo
serdecznie Wydziałowi Edukacji, dyrektorom szkół, nauczycielom, rodzicom, Panom
Prezydentom za wkład pracy, który zaowocował wypracowaniem optymalnych rozwiązań.
W styczniu 2019 roku Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie zamiaru założenia i
prowadzenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia. Prezydent Miasta Płocka w
lutym 2019 roku wystąpił z prośbą o zawarcie porozumienia w sprawie założenia i
prowadzenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Płocku, szkoły o
sześcioletnim cyklu kształcenia, w której realizowane jest kształcenie ogólne w zakresie
klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Rada Miasta Płocka
podjęła również uchwałę w sprawie utworzenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II
stopnia, którą połączono z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I stopnia w zespół. Oprócz
tego prowadzone są – tak jak Pan Prezydent powiedział – poradnie psychologiczne,
placówki wychowania pozaszkolnego, uczniowie mają przyznawane stypendia. Sport i
rekreacja myślę że jest to obszar, który zaczynamy w tej chwili doceniać ze względu na
okres pandemii. Analizujemy to co wydarzyło się w roku 2019 i tego czego wydaje mi się
całemu środowisku sportowemu brakuje obecnie. Rok 2019 obfitował w wiele wydarzeń
sportowych. Myślę że w najbliższej przyszłości będziemy mogli tylko wspominać to czego
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doświadczaliśmy w roku 2019. Dzięki temu, że Pan Prezydent zadania z zakresu kultury
fizycznej realizuje między innymi we współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez
przekazanie dotacji zrealizowane zostały liczne projekty, w tym szkolenia, imprezy
sportowe, różne formy upowszechniania kultury fizycznej pozostaje nam czekać na
powrót do normalności i wspominać to co działo się w roku 2019. Ochrona zdrowia to
obszar, który jest mi szczególnie bliski, dlatego zawsze wypowiadając się na ten temat
podkreślam, że kierunki polityki państwa w zakresie zdrowia wytycza Ministerstwo
Zdrowia, a głównym płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie będę tutaj rozliczała
nikogo, ponieważ nie należy to do samorządu. Samorząd nie ma wpływu na zmniejszanie
kontraktów podpisywanych przez narodowy fundusz, na powstające kolejki, na
różnicowanie wypłat dla pracowników reprezentujących różne obszary medyczne. W
obecnej sytuacji zdrowotnej i w trosce o pacjentów Płock nie pozwala jednak, aby Płocki
Zakład Opieki Zdrowotnej zginął. Praktycznie każdego roku przekazuje kilkanaście
milionów na to, aby szpital nie był zadłużony, abyśmy mogli normalnie funkcjonować, aby
przeprowadzać remonty i również realizować świadczenia medyczne na wysokim
poziomie. Wyrazy uznania należą się Panu Prezydentowi, a także całemu Wydziałowi
Zdrowia na czele z Panią Dyrektor Agnieszką Busz za podejmowane działania o
charakterze profilaktycznym i promującym zdrowie. O tym Pan Prezydent mówił.
Jesteśmy jednym z niewielu samorządów, które tak bardzo stawiają na profilaktykę.
Niemniej jednak nie możemy sobie poradzić cały czas z problemem nowotworów, które
są główną przyczyną zgonów wśród płocczan. Prowadzona jest współpraca z
organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji zdrowotnej, polityki uzależnień i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych. To jest temat bardzo
delikatny, bardzo często o tym zapominamy, niemniej jednak osoby, które dotyka ten
problem wiedzą jak istotną rolę pełni miasto w tym obszarze. Płock nadal rozwija sieć
AED, prowadzi edukację z zakresu pierwszej pomocy oraz wspiera ruch honorowego
krwiodawstwa. Pomoc społeczna. Płock realizuje szeroko pojętą pomoc społeczną,
począwszy od przyznawania świadczeń, prowadzenia środowiskowego domu pomocy
społecznej, mieszkań chronionych. Również o tym Pan Prezydent szerzej powiedział,
dlatego nie będę Państwa zanudzać w tym obszarze. Jednak zdaję sobie sprawę, że jest
to obszar, który bardzo obciąża budżet miasta. Bardzo często pomoc społeczna dociera do
osób samotnych, do osób zamkniętych w domach, świadczy usługi opiekuńcze, a także
realizuje między innymi prowadzenie wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych,
co jest bardzo dużym ukłonem w kierunku właśnie osób, które wymagają wsparcia,
ukłonem w kierunku osób najsłabszych. Nasuwa mi się jeden wniosek z tego raportu,
oczywiście wyszczególniając te obszary o których mówiłam. Płock jest miastem
stabilnym, harmonijnym, zrównoważonym, otwartym na realizację potrzeb mieszkańców.
Chce się tutaj mieszkać, chce się działać i dalej rozwijać nasze miasto. Rok po wyborach,
podobnie jak w poprzednich latach, mogę śmiało stwierdzić, że płocczanie dokonali
dobrego wyboru. Płock ma prezydenta, który realizuje plan dla Płocka stawiając czoło
wielu przeciwnościom fundowanym przez rząd, między innymi przerzucanie kosztów
utrzymania takich obszarów jak ochrona zdrowia, jak edukacja, pomoc społeczna, o
których przed chwilą mówiłam. Panie Prezydencie, Pana otwartość na realizację potrzeb
mieszkańców i racjonalne ich realizowanie, bardzo dobra znajomość miasta, umiejętne
korzystanie ze środków unijnych, zespół wykwalifikowanych, merytorycznych osób
pracujących - w kierunku Państwa bardzo duży ukłon z mojej strony – działalność
radnych, dziękuję Państwu Radnym za wszystko, którym zależy na zrównoważeniu
rozwoju całego miasta a nie tylko kilku osiedli, Pana działania zgodne z planem dają
szansę na realizację kolejnej wizji określonej w Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Miasta Płocka do roku 2030. Po analizie raportu oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej z pełną odpowiedzialnością będę głosowała za udzieleniem wotum
zaufania Panu Prezydentowi oraz udzieleniem absolutorium. Jestem przekonana, że
zdanie moje podzielają również inne osoby, które potrafią logicznie myśleć, realistycznie
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patrzą na otaczającą nas rzeczywistość, nie mijają się z prawdą, potrafią właściwie
analizować i dostrzegać zmiany, które mieliśmy możliwość zaobserwować w ostatnich
latach w naszym mieście, jak również w najbliższym otoczeniu. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo Pani Radnej. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos w debacie?
Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę.”
Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Panie
Przewodniczący! Panie Prezydencie! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo Radni!
Goście, którzy przybyli na dzisiejsze posiedzenie sesji! W tym roku po raz drugi z racji
zmienionych przepisów zatwierdzać będziemy raport o stanie miasta, z którego jasno
wynika dobra, mocna i stabilna sytuacja miasta, które ma wizję i rozwija się, w którym
sytuacja oświaty, stanu technicznego, jak i poziomu wykształcenia młodych ludzi jest na
wysokim poziomie, w którym myśli się o młodych mieszkańcach Płocka, zapewniając im
„mieszkania na start”. Inwestycje w mobilność miejską, nowoczesne autobusy,
modernizacje ulic, chodników, nowe ścieżki rowerowe, place zabaw, czy liczne inwestycje
w infrastrukturę sportową, edukacyjną, kulturalną, społeczną przyczyniają się do
lepszego poziomu życia i zadowolenia mieszkańców Płocka. Płock jest miastem
posiadającym nie tylko bogatą historię z której jesteśmy dumni, ale również bogatą
ofertę kulturalną i sportową. Jest miastem rozwijającym się, w którym dobrze się żyje i
które jest dobrze oceniane przez odwiedzających je turystów. Raport jest dokumentem
przygotowanym w sposób rzetelny a jednocześnie zwięzły, przedstawiający kompendium
wiedzy o naszym mieście, które niejednokrotnie omawialiśmy podczas komisji Rady
Miasta Płocka, czy podczas sesji. Znamy te dokumenty, liczby, analizy. Tym razem
otrzymaliśmy je w formie jednego zbiorczego dokumentu za który serdecznie dziękuję
służbom Prezydenta Miasta Płocka. Raport udowadnia nam bardzo dobry stan miasta i
postępy w jego rozwoju co ogromnie cieszy. Materiał jest po prostu… po prostu
udowadnia, że idziemy w dobrym kierunku Panie Prezydencie. Gratuluję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo Pani Radnej. Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Pani
Radna Marta Krasuska, proszę bardzo.”
Pani Radna Marta Krasuska powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Szanowni Radni! Szanowni Goście! Szanowni Państwo! Nasza uwaga, samorządu,
urzędników, jak i mieszkańców skupia się przede wszystkim na poprawie naszego
ludzkiego losu. Zadania są realizowane tak jak należy, inwestycje, opieka zdrowotna,
miejsca pracy, edukacja i tym podobne bardzo ważne tematy w głównej mierze zajmują
nasze umysły i angażują czas i finanse oczywiście z bardzo dobrym skutkiem. A ja
postanowiłam dziś zabrać głos, by zwrócić Państwa uwagę na coś jeszcze. Dzisiejsza
sesja wydaje się być do tego doskonałą okazją. Chciałabym zabrać głos w imieniu tych,
którzy tego głosu po prostu nie mają - w imieniu zwierzaków. Nie wiem, czy Państwo
macie świadomość, że co drugi Polak posiada w domu zwierzaka domowego. Czyli można
postawić śmiało tezę, czyli co drugi płocczanin również takiego zwierzaka w domu ma. W
większości są to psy i koty, tak. Świadomość społeczna w zakresie opieki nad zwierzętami
rośnie. Wzrasta wraz z tym, również przybywa osób, które tymi zwierzakami się opiekują,
działają w organizacjach pozarządowych, działają również indywidualnie. I tutaj z tego
miejsca bardzo serdecznie chcę wszystkim tym osobom podziękować. Jest kilka
organizacji w Płocku, które pozwolę sobie tutaj wymienić: Towarzystwo Opieki Arka,
Pomagamy Płockim Zwierzakom - fundacja, Towarzystwo Płock Oddział TOZ, jak również
OTOZ Animals Płock, inspektorat w Płocku właśnie. I wszystkim tym członkom oraz
wolontariuszom bardzo serdecznie dziękuję za ich zaangażowanie. Chcę zwrócić uwagę,
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że dotychczasowa współpraca organizacji na pewno zaowocowała tym, że
zintensyfikowaliśmy rozmowy z miastem i w wyniku tego też bardzo wiele pozytywnych
rzeczy się zadziało. Między innymi powstał bardzo dobry program opieki nad zwierzętami,
którym naprawdę może Płock się chwalić i który cały czas ewoluuje i cały czas się
zmienia. A z najważniejszych rzeczy, które zadziały się w ostatnich latach, zwłaszcza w
ostatnich dwóch, myślę że warto wskazać program sterylizacji zwierząt właścicielskich,
ale także powstanie wolontariatu w Płocku w płockim schronisku za co tutaj serdecznie
dziękuję Wydziałowi Kształtowania Środowiska, ale także Panu Prezydentowi Andrzejowi
Nowakowskiemu i Prezydentowi Dyśkiewiczowi, którzy nas bardzo w tych działaniach
wsparli. Należy sobie także wyznaczać nowe drogi, Szanowni Państwo, bo to, że jest
dobrze, nie znaczy, że nie może być lepiej. Cały czas wszystko można jeszcze
udoskonalać i poprawiać i o to będziemy się starać i myślę że ciąg dalszy nastąpi. W tym
miejscu chciałabym też pokazać i wskazać, że mieszkańcy cały czas sygnalizują, że temat
zwierząt jest dla nich bardzo ważny. Ostatnie edycje budżetu obywatelskiego pokazały, że
projekty związane właśnie z tematem zwierząt cieszą się dużą popularnością, chociażby
psie parki, czy ekopatrol, który niebawem ma powstać. Szanowni Państwo! Dobro
zwierząt nie ma barw partyjnych, dlatego bardzo dziękuję Wam za to, że wspólnie
możemy pracować, że głosujecie rokrocznie za programem i wspieracie nasze działania,
ponieważ dobro zwierząt to nasza wspólna sprawa. Bardzo, bardzo serdecznie Wam
wszystkim dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo Pani Radnej. Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę
więcej zgłoszeń, Szanowni Państwo. Zatem w tym momencie prosiłbym o zabranie głosu
Pana Jana Wyrębkowskiego. Zapraszam Pana do mównicy. Jednocześnie bardzo bym
prosił, żeby Pan spróbował, Panie Janie, zmieścić się w 15 minutach.”
Pan Jan Wyrębkowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka
Rado! Szanowni Państwo! Płock potrzebuje działań, które trudno omówić w przeciągu
piętnastu minut. Żeby sytuację Płocka dobrze zdiagnozować trzeba wielu godzin dyskusji.
Postaram się to zrobić krótko, zrobić Państwu prezentację, która Państwu przedstawi
rzeczywisty obraz tego miasta. Żebym był zrozumiany przez Państwa może nie tyle, ale
przez mieszkańców muszę dokonać krótkiej autoprezentacji. 12 sierpnia tego roku będzie
50 lat jak zacząłem pracę zawodową jako monter w płockim Mostostalu na budowie
reformingu III w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych. Prawie 50letnia moja praca zawodowa związana była z budownictwem, po krótkim stażu jako
monter, a potem na stanowiskach technicznych i menadżerskich. W 1980 roku
skończyłem studia inżynierskie na Politechnice Warszawskiej w specjalności konstrukcje
budowlano-inżynierskie, a w 1984 roku studia uzupełniające magisterskie w zakresie
budownictwa. W bezpośrednim nadzorze budów przepracowałem na wielu budowach na
stanowisku majstra, kierownika budowy i kierownika zespołu budów, prowadząc z
podległym personelem jednocześnie po kilkanaście budów. Zdobyłem szeroki zakres
uprawnień budowlanych, licencji i przeszedłem wiele szkoleń zawodowych. Prowadziłem
roboty w Płocku na terenie Orlenu i w Gdańsku na terenie Lotosu i w Porcie Północnym,
ale też roboty budowlane na budowie kompleksu elektrowni atomowej w Kurczatowie w
dawnym Związku Radzieckim. Zarządzałem organizacją procesów inwestycyjnych
w spółdzielni mieszkaniowej liczącej około 3.000 członków, prowadząc szeroki proces
inwestycyjny i eksploatacji zasobów mieszkaniowych o powierzchni ponad 100.000 m 2.
Zarządzałem przedsiębiorstwem budowlanym zatrudniającym ponad 420 osób,
przechodząc w nim przez kilkanaście lat ścieżki kariery od inspektora do prezesa zarządu.
Zarządzałem biurem projektów, w którym pracowało i współpracowało z nim razem około
40 osób. W marcu 1986 roku, a więc już prawie 34 lata, zauważyłem brak wizji
funkcjonowania Płocka stosownej do uwarunkowań funkcjonowania miasta. To
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spostrzeżenie zakorzeniło się we mnie i nurtuje mnie już od 34 lat. W latach 88-90
pracując zawodowo w budownictwie po uzyskaniu licencji pilota wycieczek zagranicznych
pilotowałem przeciętnie raz w miesiącu wycieczkę do wielu metropolii europejskich.
Wyjeżdżałem też turystycznie poznając wiele atrakcyjnych metropolii świata: Budapeszt,
Stambuł, Wiedeń, Berlin, Nowy Jork, Monako, Nicea, Moskwa, Pekin, Makao, Antwerpia i
wiele innych. Analizowałem i porównywałem rozwiązania oraz poznawałem
uwarunkowania i dokumenty kształtujące funkcjonowanie Płocka. W 2002 roku
skończyłem podyplomowe studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
specjalizując się w zakresie analiz strategicznych. Spostrzeżenia, praktyka i zdobyta
wiedza pomaga mi rozumieć i oceniać powstające rozwiązania oraz przewidywać skutki
działań lub ich zaniechań. W 2002 roku jako dyrektor Zakładu Produkcji Konstrukcji w
Mostostalu Płock S.A. dostałem zadanie zorganizowania wykonawstwa około 10 tysięcy
ton konstrukcji stalowych płockiego Mostu Solidarności. Analiza dokumentacji projektowej
i szeregu uwarunkowań utwierdziła mnie i podległy zespół w przekonaniu, że trzeba
zmienić rozwiązania konstrukcji mostu. Najogólniej oceniając projekt był abstrakcyjny.
Projekt przygotowany przez płocki samorząd. Dostaliśmy zgodę na zaproponowaną
zmianę rozwiązań pod warunkiem skoordynowania całego procesu. Pod moim
kierownictwem powstało nowe rozwiązanie. Od prawie trzynastu lat most dobrze służy
mieszkańcom, a w plebiscycie Super Miast „Gazety Wyborczej” prowadzonym na 30-lecie
samorządów aż 29% płocczan uznało, że najbardziej dumni są z Mostu Solidarności. Też
jestem z tego dumny, a również dumny ze stworzonego zespołu współpracowników z
którym podjąłem się tego wyzwania. Teraz chcę, aby płocczanie byli dumni z Płocka.
Zróbmy to dla przyszłych pokoleń. Proszę Państwa, jest dużo do zrobienia. I teraz
odniosę się do raportu o stanie miasta Płocka. Szanowni Państwo! Prezydent Płock
przedstawił nam raport o stanie miasta i o swoim działaniu w 2019 roku. Wyrażona przez
Prezydenta i przez Państwa Radnych ocena, że miasto utrzymuje tempo dynamicznego
rozwoju, jest nieprawdziwa. Nie ma żadnych oznak rozwoju miasta. Wręcz przeciwnie –
miasto jest w narastającym trendzie negatywnego funkcjonowania, nie rozwija się, gdyż
ubywa w nim mieszkańców. Zmniejsza się ilość podmiotów prowadzących w nim
działalność gospodarczą. Buduje się mniej mieszkań. Ubywa stanowisk pracy. Zmniejsza
się liczba studentów wybierających do nauki płockie uczelnie. Przybywa w nim ruin oraz
pustych lokali handlowych i biurowych, gdyż prowadzenie tu działalności gospodarczej
staje się dla wielu podmiotów nieopłacalne. W ocenie młodych miasto staje się mało
atrakcyjne dla wiązania z nim przyszłości. Obserwacja działań samorządu miasta i analiza
przedstawionego raportu prowadzi do przekonania, że samorząd prowadzi działania do
zrealizowania GUS-owskiej diagnozy przewidującej, że Płock w 2050 roku będzie liczył
mniej niż 90 tysięcy mieszkańców. Nie widać kreowania przez samorząd dla Płocka
funkcji ośrodka regionalnego. Pomimo już 30 lat funkcjonowania samorządu Płock nie ma
przeprowadzonej merytorycznej analizy strategicznej miasta. Samorząd miasta nie podjął
działań w stosunku do samorządu województwa, do innych samorządów i do organów
centralnych w kierunku nadania obszarowi miasta i jego obszarowi funkcjonalnemu
wysokiej rangi w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o ustawę o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz te obszary powinny mieć z uwagi…
które to obszary powinny mieć z uwagi na przede wszystkim lokalizację tu
niebezpiecznego i strategicznego kompleksu... dla kraju kompleksu rafineryjnopetrochemicznego. Samorząd przyjmuje bierną postawę lub stosownie nie reaguje na
rozwiązania, które degradują znaczenie Płocka jako ośrodka miejskiego i historycznej
stolicy Polski. Miasto nie posiada odpowiedniej przepustowości wewnętrznego i
zewnętrznego systemu dróg dojazdowych, ewakuacyjnych i ratowniczych, nie jest
przystosowany do zarządzania kryzysowego na wypadek zdarzeń jakie tu mogą wywołać
taką konieczność. Nie ma stworzonej perspektywicznej wizji swojego ukształtowania i
funkcjonowania, która poprawiłaby bezpieczeństwo publiczne, spójnie rozwiązałaby
problemy miasta, wykorzystywałaby atuty obszaru i kreowała atrakcyjność i czynniki
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rozwoju. Miasto nie jest zaplanowane jako harmonijna całość, z zachowaniem ładu
przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Jest kształtowane jaka zlepek wielu
autonomicznych projektów. Około 50 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, około 130 przedsięwzięć inwestycyjnych wpisanych do Wieloletniej
Prognozy Finansowej, kilkudziesięciu corocznie zgłaszanych pomysłów w ramach budżetu
obywatelskiego oraz lawiny interpelacji składanych przez radnych. Narasta chaos
przestrzenny i decyzyjny, który wyniszcza potencjał miasta. Samorząd merytorycznie nie
określił strategicznych celów oraz nie wprowadził systemu działania i samorządu
pozwalającego na ich osiągnięcia. Jest pozoranctwo starań, eksperymentowanie i
improwizacja. Wykonano wiele ulic o nieodpowiednich rozwiązaniach. Płocka obwodnica.
Tu, proszę Państwa, zbudowaliśmy most dla zbudowania którego podjęliśmy wielki
wysiłek, most dwujezdniowy o dwóch pasach ruchu, natomiast płocką obwodnicę
zbudowaliśmy zupełnie nieprzystosowaną do uwarunkowań, jako drogę jednojezdniową o
jednym pasie ruchu. Tak, ulica Dobrzyńska, Otolińska, Targowa, już nie będę wymieniał
jakie ja tam widzę mankamenty. Wykonano zagospodarowanie nabrzeża wiślanego na
terenie zalewowym co spowoduje jego zniszczenie. A obecnie podejmuje się działania dla
zrealizowania stadionu na 15 tysięcy kibiców na obszarze dużych zagrożeń od
potencjalnych awarii na terenie Orlenu, zakładów Orlen, w obszarze, który nie posiada
wystarczającej powierzchni na zrealizowanie parkingów oraz nie posiada dróg
dojazdowych i ewakuacyjnych o odpowiedniej przepustowości dla zapewnienia
bezpieczeństwa dla takiej ilości kibiców i dla ludności w pobliżu zamieszkałej. Nie są
przestrzegane konstytucyjne zasady i zadania funkcjonowania organów administracji
publicznej do której też należy samorząd i nie są rozpatrywane zgodnie ze statutem rady
miasta wnioski mieszkańców i tu daję przykład mojego wniosku o przystąpienie do
opracowania strategicznego planu bezpieczeństwa rewitalizacji i zrównoważonego
rozwoju miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego z perspektywą do 2050 roku. Przez
dziewięć miesięcy samorząd do tego w ogóle nie przystąpił, a powinien rozpatrzeć
wniosek w przeciągu trzech miesięcy. Poproszę o prezentację. W prezentacji, proszę
Państwa, pokazuję tutaj ocenę raportu przedstawionego przez Pana Prezydenta.
Podkreśliłem te rzeczy, które są według mnie istotne a nieodpowiednio zdiagnozowane
przez Pana Prezydenta, czy przez zespół podległy Panu Prezydentowi. Brak rozwoju
Płocka, nie jest kreowany rozwój Płocka. Narastają problemy miasta. Zagrożone jest
bezpieczeństwo publiczne. Kilka słów o sobie już powiedziałem, więc lecimy dalej. To jest,
proszę Państwa, wizja Płocka jaką realizuje płocki samorząd, organy centralne i samorząd
województwa. Proszę Państwa, Płock pozostałby, jeżeli byśmy taką wizję zrealizowali,
miastem daleko od szosy. I proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że aby dojechać do
tej szosy to tutaj mamy Orlen. Czyli w przypadku zdarzeń kryzysowych nie ma
możliwości dojechania do Płocka lub wyjechania z Płocka. Proszę Państwa, powinniśmy
patrzeć na różę wiatrów. Róża wiatrów pokazuje nam kierunki i prędkości wiatrów. Płock
jest narażony na zdarzenia, które mogły zaistnieć na Orlenie. Mamy tutaj przykład tego,
że Pan Prezydent cztery pisma wystosował, bo pik benzenu mieliśmy, nie wiadomo z
czego się to wzięło, skąd się to wzięło, natomiast zdarzenie jakie tutaj może zaistnieć jest
o wiele bardziej poważne. To jest, proszę Państwa, wizja funkcjonowania Mazowsza, z
Warszawą, z Płockiem, zrobiona przez samorząd województwa, przyjęta uchwałą
22/XVIII sejmiku z 19 grudnia 2018 roku. Po 20 latach funkcjonowania samorządów
powiatowych i województwa, po 28 latach samorządów gminnych tysiące urzędników
złożyło 3.000 wniosków i wypracowali taką koncepcję funkcjonowania stolicy, centrum
Polski, Płocka, miasta funkcjonującego ze strategicznym kompleksem przemysłowym.
Proszę Państwa, tu nie ma żadnej wizji funkcjonowania. Nie ma żadnej wizji. To jest
koncepcja przygotowana przez generalną dyrekcję dla Warszawy i też tutaj dla Płocka.
Powielamy te w zasadzie rozwiązania, które były przygotowane w planie województwa. I
moja tutaj ocena. Powyższe rozwiązania degradują znaczenie Płocka jako ośrodka
miejskiego i nie zapewniają bezpieczeństwa dla ludności oraz dla funkcjonowania
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strategicznego kompleksu przemysłowego Polski. Mazowsze, serce Polski, ze stolicą w
Warszawie i Płockiem muszą być z wyjątkową starannością zaplanowane w
zagospodarowaniu przestrzennym. Podaję tutaj, proszę Państwa, przykład innej stolicy
Polski, dawnej, Krakowa. Tam jednak samorządy potrafiły zmobilizować się, nakreślić
odpowiednią wizję. Ona jest realizowana. Jest w zasadzie na ukończeniu. Widzimy
obwodnicę, prawdziwą obwodnicę dla Krakowa, jedna, druga. Wewnątrz odpowiednie
rozwiązania. Polska sercem Europy. Polska leży na wszystkich kierunkach integracji
europejskiej. Popatrzmy gdzie jest Płock na tej mapie. Polska sercem trójmorza. Też
popatrzmy gdzie tutaj jest Płock. I zobaczymy potem, proszę Państwa, jak wspaniałe
uwarunkowania do rozwoju i do funkcjonowania może mieć Płock. To jest
moja
koncepcja drogi „Via Europe”, drogi przez Europę. Nie potrzeba przez całą Europę
budować drogi. Trzeba połączyć węzeł Łomża z węzłem Krzyżowa na Śląsku. Powstaje
droga od Finlandii do Portugalii lub do Włoch. Ona przechodziłaby przez obrzeża Płocka.
Tu mamy Płock. Tu mamy drogę Via Carpatia, która jest realizowana. No mamy gdzieś
tutaj Płock, prawda. Mamy tutaj teraz, proszę Państwa, Wisłę, też istotny potencjał dla
funkcjonowania Płocka. Tu jest, zobaczcie Państwo, jest planowany węzeł multimodalny
w Bydgoszczy i węzeł multimodalny w Warszawie. Węzeł multimodalny w Warszawie
oczywiście powinien być tylko dla Warszawy. Tu jest miejsce na zrobienie centralnego
węzła multimodalnego w pobliżu Płocka, doskonale miejsce. Najłatwiej udrożnić odcinek
od Płocka do ujścia i ten odcinek powinien być realizowany jako pierwszy w udrożnieniu
Wisły o czym się mówi. Przy planowaniu rozwiązań od 2008 roku mamy taką strategię
Komisji Europejskiej, od 28 marca 2011 roku, plan utworzenia jednolitego europejskiego
obszaru transportu i dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego
systemu transportu. Bardzo mądra strategia. Jest tam dziesięć strategicznych celów.
Rekomenduję zapoznać się, wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski. Jednak wniosków nikt
nie wyciągnął, ani z samorządów, ani z organów centralnych do tej pory. Strategiczne
cele koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Proszę Państwa, gdyby
zespół merytorycznie pracował samorządowy Płocka i zespół urzędników, którymi
dysponuje tutaj Pan Prezydent, to byśmy zauważyli, że rozwiązania, które są
przyjmowane, nie realizują strategicznych celów tej koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju 2030. Dobrze jest sobie przeczytać – nie będę czytał, żeby nie
przeciągać – ale proszę Państwa jest to, powiem, w sposób doskonały opisane jak
powinniśmy podejść do kształtowania funkcjonowania Płocka, Warszawy, Mazowsza,
Polski, naszego regionu Unii Europejskiej. I tutaj, proszę Państwa, mamy mapę Mazowsza
i na tej mapie Mazowsza Płock w którym mamy w rejonie płockim siedem zakładów
dużego ryzyka, ale to jeszcze nie mówi nam o skali zagrożeń. Musimy popatrzeć
ilokrotnie jest przekroczona wartość progowa. Ustawa o ochronie środowiska reguluje w
jakim stopniu, prawda, poszczególne elementy, które się tutaj produkuje, pewne
produkty, które tu się znajdują, wpływają na zagrożenie. Na zakładach Orlenu produkuje
się około… przebywa około 100 różnych produktów, których wartość, ilość przekracza
około 500 do 1.000 razy wartość progową kwalifikującą do zakładu dużego ryzyka. Przez
Płock meandrują składy z gazami skroplonymi, których równoważnik jest około 10
zakładów dużego ryzyka. Proszę Państwa, ja już o tym mówiłem na tym, ale jeszcze
powtórzę, że te 10 zakładów dużego ryzyka na kółkach to jest to mniej więcej 2,5 tysiąca
razy tyle co zniszczyło w Kanadzie miasteczko Lac-Méganic. Orlen jest to 250 tysięcy, no
może 100 tysięcy, jeżeli w pewnym momencie jest mniej, razy więcej co zniszczyło, więc
powinniśmy naprawdę wiedzieć w jakim mieście żyjemy i jakie powinniśmy mieć tutaj
rozwiązania.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Prosiłbym
trochę przyspieszyć Panie Janie. 20 minut minęło.”
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Pan Jan Wyrębkowski powiedział: „Tak. I proszę Państwa, żebyście Państwo nie tworzyli
planów dla Płocka w oderwaniu od ustawy o planowaniu, jakim tutaj Pan Prezydent
błysnął w okresie swojej ostatniej kadencji wyborczej, przygotowane prawdopodobnie
przez urzędników. Trzeba stworzyć plan w oparciu o ustawę o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Musimy mieć zdiagnozowane uwarunkowania, które
obszarowi Płocka i obszarowi funkcjonalnemu Płocka nadadzą wysoką rangę w
planowaniu przestrzennym. W planowaniu przestrzennym samorządu Płocka, samorządu
województwa, organów centralnych. Ja zdiagnozowałem siedem takich uwarunkowań. Tu
moglibyśmy je przeczytać, ale już by było to za długo. Proszę Państwa, stadion na 15
tysięcy kibiców w rejonie silnych zagrożeń i braku dróg ewakuacyjnych. Proszę Państwa,
jako doświadczony inżynier budownictwa już widzę skutki tego pomysłu. Prawdopodobnie
projekt, który tutaj zostanie opracowany przez Mirbud nie będzie uzgodniony przez
służby opiniujące. Jeżeli będzie uzgodniony projekt, obiekt wybudowany może być
nieodebrany. Jeżeli obiekt będzie wybudowany to po pierwszym zgromadzeniu tam 15
tysięcy ludzi będą protesty mieszkańców, bo będzie cały rejon zatłoczony samochodami.
Tam musimy mieć parkingi na 200 autokarów i 1.000 samochodów osobowych. Wszystkie
ulice będą zatłoczone. Jeżeli dojdzie do zdarzenia kryzysowego jakie może zaistnieć, takie
jak było wtedy, kiedy była u nas Pani Premier Szydło, to może być wielka panika i wielkie
nieszczęście dla osób, które tam na tym stadionie będą. Proszę Państwa, ja do Państwa
wnioskuję, żebyście Państwo przeanalizowali tą sytuację. Realizacja tego obiektu nie leży
w interesie publicznym. Ustawa o zamówieniach publicznych pozwala na odstąpienie od
realizacji na tym etapie. Czym wcześniej to zrobicie tym będzie lepiej. Trzeba znaleźć,
jeżeli potrzeba taki stadion wybudować, ja tego nie neguję, trzeba znaleźć dobre miejsce.
Nie, na pewno nie pod kominami Orlenu. To jest, proszę Państwa, płockie nabrzeże na
którym… To jest stan z 1982 roku. Niektórzy może pamiętają, niektórzy może nie
pamiętają. Ale tak to było na płockim nabrzeżu teraz zrobiliśmy tutaj zagospodarowanie.
To jest stan z 3 marca 2010 roku. Od 1982 roku, kiedy nam Wisła stanęła, przybyło w
zbiorniku
włocławskim
około
60
milionów
metrów
sześciennych
osadów.
Prawdopodobieństwo zatrzymania Wisły jest dużo większe. W 2010 roku w maju poziom
wody byłby taki jak w styczniu 1982 roku, ale wcześniej pękły wały w Sandomierzu i
potem pękły, czy wysadzono wały w Wiączeminie. Poziom wody, proszę Państwa, w 1982
roku był około 30 centymetrów ponad poziom barierki. Podobny poziom byłby w maju
2010 roku, tylko tak jak powiedziałem, pękły te wały w Sandomierzu i Więczeminie. To
wszystko będzie pływało, to wszystko będzie zniszczone. Mamy tutaj, proszę Państwa,
spojrzenie na naszą Wisłę. Jest to wielki potencjał dla Płocka, ale również wielki problem.
Płock wymaga odpowiedniego ukształtowania. Zobaczcie co tu się dzieje, proszę Państwa.
Jak budowaliśmy Most Solidarności nie było tych odkładów piasku. Wisła płynie od Tokar,
tu podmywa i może być taka sytuacja, że „Cholerka”, cmentarz garnizonowy, zoo, to
wszystko spłynie nam do Wisły. Państwo tego, nie wiem, nie widzicie, prawda, nie
podejmujecie żadnych działań, jesteście zadowoleni, prawda, że jest wszystko okej. Ja to
widzę, proszę Państwa i wiem co z tym trzeba zrobić. Mamy molo. Proszę Państwa, w
2012 roku jak Prezydent Nowakowski szukał sposobu na rozwiązanie to napisałem, że nie
widzę sposobu na rozwiązanie problemu mola. To molo jest skazane na zagładę. Jeżeli
chcemy mieć molo możemy wznieść molo. Pokazałem jak zrobić. Molo, mamy opaskę
trzymającą Wzgórze Tumskie, stąd prowadzimy molo, łączymy z tym. Być może to nam
się uda kiedyś zrobić. Pokazałem koncepcję pomostu. Tu mamy Wzgórze Tumskie. Tu
mamy poziom, o proszę Państwa, mola. Siedem metrów nad tym byłoby. Można zrobić
dobrze było? Można było, tylko musi być zespół odpowiednich ludzi, którzy potrafią
rozwiązywać inżynierskie problemy. Działania muszą prowadzić w celu. Nie może to być
takie chaotyczne działanie, które nie wiadomo do czego prowadzi. To wszystko musi być
zaplanowane. Most, produkcję mostu, konstrukcji, robiło pięć wytwórni w Płocku na
Targowej, w stoczni rzecznej, Fugo Konin, Vistal i Freyssinet. Pracowało przy tym dwa
tysiące ludzi. Działanie każdego pracownika musiało prowadzić do celu. Tak samo
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działanie każdego podmiotu, każdej osoby kształtującej Płock musi prowadzić do jakiejś
wizji funkcjonowania Płocka. Tej wizji Państwo żeście przez 30 lat jeszcze nie stworzyli.
Cel nadrzędny – zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców obszaru i dla
funkcjonowania strategicznego kompleksu przemysłowego Polski. Państwo to musicie
widzieć. To wasz cel nadrzędny wszelkiego, każdego działania. Cel strategiczny jaki
powinien być dla Płocka – zbudowanie Płocka jako silnego ośrodka regionalnego o
wzorcowych rozwiązaniach zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zasadami ładu
przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, którego wykorzystane wszystkie atuty
obszaru funkcjonalnego wykształtują Płock jako wizytówkę Polski i rozpoznawalną markę
w Europie. Proszę Państwa, ja nie tylko mówię, pokazuję rozwiązania. Stworzyłem
koncepcję Polskę 2050. Dlaczego? Dlatego, że strategia Komisji Europejskiej jest do 2050
roku. Nasze wszystkie działania powinny być podporządkowane tej strategii Komisji
Europejskiej.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zbliża się Pan
do pół godziny, Panie Janie. Bardzo proszę finalizować.”
Pan Jan Wyrębkowski powiedział: „Także zobaczcie Państwo jak możemy doskonale
ukształtować funkcjonowanie Polski w przestrzeni Unii Europejskiej i Płock, i
funkcjonowanie Płocka. Tu mamy Płock. Drogę S10 nie robimy jak wymyśliła generalna
dyrekcja, czy jak jest w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, ale
robimy od Torunia, prowadzimy przez obrzeża Płocka, prowadzimy do CPK i prowadzimy
do drogi Via Carpatia. Prowadzimy to, jako nazwałem to droga przez Mazowsze, droga
Via Mazovia. Druga droga – droga Via Europe łączymy węzeł Łomża z węzłem Krzyżowa
albo w rozwiązaniu minimalnym z Kołem. Na części stanowi to aglomeracyjną obwodnicę
Warszawy i Warszawa ma wspaniałą obwodnicę, doskonałe dojazdy mamy wszędzie.
Łączymy Bałtyk, który tutaj jest, z Morzem Czarnym i z Adriatykiem i łączymy Estonię z
Portugalią i z Włochami. Tak wyglądać może Mazowsze 2050. Pokazane jest tutaj co
wdrażamy. Strategia Komisji Europejskiej, sześć strategicznych celów koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 i decyzja rządu RP o budowaniu
Centralnego Portu Komunikacyjnego. Samorząd Płocka powinien mieć wizję jak wpisać się
w te istotne dla kształtowania przestrzennego decyzje, czy strategie. Powinien mieć wizję
Płock. Samorząd Płocka nie ma, powiatu płockiego nie ma i innych powiatów nie mają,
samorząd województwa nie ma i narasta chaos decyzyjny, pozoranctwo, prawda,
improwizacja, o czym już tam mówiłem. I tu, proszę Państwa, mamy ten Płock. Można
ukształtować Płock jako wspaniale funkcjonujące miasto, ośrodek regionalny, mieć wizję,
odpowiednie rozwiązania. Tutaj Państwo chcecie lokalizować stadion. Zobaczcie Państwo,
jest Orlen, olbrzymi kompleks. Potrzeba drogi szybkiej interwencji między Orlenem a
PERN-em, bazą. Droga Via Europe tak by przechodziła. Droga Via Mazovia tak by
przechodziła. Tu robimy centralny węzeł multimodalny. Odpowiednie rozwiązania po
nabrzeżu prowadzimy. Łączymy drogę wojewódzką w Brwilnie z drogą powiatową w Kępie
Polskiej i powstaje, proszę Państwa, tutaj powstaje nadwiślańska droga, promenada
nadwiślańska, która jest istotnym elementem dla bezpieczeństwa funkcjonowania. Nie
ma tutaj wielkich cudów. Proszę Państwa Płock, weźcie pod uwagę, że daje do budżetu
kraju około 10 procent dochodu. Od 1964 roku, kiedy ruszyła produkcja, płocka
produkcja, w Orlenie produkcja, dawał około bilion złotych. Do 2050 roku damy kolejny
bilion. Bilion, nie milion, nie miliard. Bilion. Tysiąc miliardów. Wszystkie rozwiązania,
które ja tutaj proponuję, proszę Państwa, dla Polski, dla unii, dla Warszawy, dla
Mazowsza to jest kwota rzędu około 150-200 miliardów. Tyle wydamy. Tylko wydamy na
różne rozwiązania dla innych miast, dla innych regionów. Zauważcie Państwo program
100 obwodnic pominięty jest w tym Płock. Płock, który z opłaty paliwowej daje do
budżetu kraju, na krajowy fundusz drogowy, około sześciu miliardów każdego roku. W
okresie budowy 100 obwodnic da około 60 miliardów złotych. Koszt stu obwodnic będzie
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kosztował 28 miliardów. Dla Płocka nie ma żadnej drogi. Samorząd Płocka boryka się,
prawda, z połączeniem ulicy Piłsudskiego z Imielnicą, prawda. Tam jest chyba, nie wiem,
700 metrów tej drogi. Nikt na to poważnie nie patrzy. Dlaczego? Nikt poważnie nie słucha
apeli. Dlaczego? Dlatego że nie jest nadana wysoka ranga dla miasta i dla obszaru
funkcjonalnego Płocka. Tak że, proszę Państwa, tutaj widzicie można zrobić centralny
węzeł multimodalny, który tutaj możemy zlokalizować, który jest potrzebny. To jest taki
napęd dla rozwoju Płocka i regionu jak budowa mazowieckich zakładów, która została
podjęta w 1959 roku.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę
zmierzać powoli do końca, Panie Janie.”
Pan Jan Wyrębkowski powiedział: „Proszę Państwa, już zbliżam się do końca.
Dyskutowałem tutaj publicznie w artykułach na łamach „Naszego Płocka”. Jest tutaj drugi
artykuł. Byłem w Sejmie, proszę Państwa, dyskutowaliśmy, z inicjatywy Pana Posła
Iwaniaka i Pani Poseł Gapińskiej, z wieloma samorządowcami, posłami, senatorami, na
temat budowy drogi S10. Droga S10 jest źle zaplanowana. Trzeba innych rozwiązań. I,
proszę Państwa, był też Pan Prezydent tylko, prawda, nie wytrzymał do końca z Panem
Kominkiem. Proszę Państwa, na końcu żeśmy dyskutowali pół godziny merytorycznie.
Wszyscy patrzyli z otwartymi ustami na to co ja przygotowałem, bo ja pojechałem tam
nie z pustymi rękoma, tylko przywiozłem „Polskę 2050”, „Mazowsze 2050”,
„Uwarunkowania funkcjonowania Płocka 2050”, a oni patrzą i powiedziałem im co musimy
wziąć, jakie elementy powinniśmy wziąć do uwzględnienia w planowaniu. I rozmowa była
merytoryczna, tylko oczywiście ta rozmowa prowadząca przez jednego inżyniera to
jeszcze do niczego nie prowadzi. Potrzeba spójnych, skoncentrowanych działań
wszystkich samorządowców, polityków, działaczy i dopiero wtedy coś osiągniemy.
Płocczanie, wykorzystajmy historyczną szansę i przyjmijmy mapę drogową dla
prowadzenia Płocka w sposób zaplanowany, do rozwoju jako atrakcyjny ośrodek
regionalny Polski, dawniejszą jej stolicę. Pierwszy krok – podjąć działania dla nadania
wysokiej rangi dla obszaru Płocka i jego obszaru funkcjonalnego. Proszę Państwa, gdy
samorząd przyjmował strategię do 2030 roku i złożyłem swoje opinie, złożyłem mapę
drogową. Ta mapa moja drogowa składa się z dwunastu kroków. Samorząd nie podjął
żadnych działań, żadnej oceny tego wszystkiego. No powiem, próbujecie Państwo swoimi
metodami w sposób taki, powiem, mało fachowy, mało merytoryczny trwać jako
samorząd i tymi metodami nie stworzymy dobrze funkcjonującego Płocka jako ośrodka
regionalnego. Trzeba przyjąć inne rozwiązania, inne działania. Musimy zmienić retorykę w
ogóle wystąpień, proszę Państwa. Przysłuchiwałem się rok temu. Nie zabierałem głosu
dlatego że nie wiedziałem o tym, że takie są wymogi. Teraz przystąpiłem do tego, żeby
zebrać podpisy, pomogli mi ludzie, mogłem zebrać dużo więcej, nie było potrzeby,
zatrzymałem całą tą kampanię. I proszę Państwa chciałbym, żebyśmy rozmawiali wszyscy
jednym głosem. To jest moje pierwsze wystąpienie, być może nie ostatnie. Chciałbym,
żeby w tej kadencji, kadencji samorządu miasta, samorządu powiatu, samorządu
województwa nastąpił cykl merytorycznych działań.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
Panu, Panie Janie.”
Pan Jan Wyrębkowski powiedział: „Jeżeli nie wiecie jak podpowiem. Spotkajmy się,
podyskutujmy na komisjach. Nie bójmy się rozmów.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Bardzo proszę
się zbliżać do końca.”
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Pan Jan Wyrębkowski powiedział: „Dziękuję bardzo. Życzę Państwu sukcesów, bo tego
oczekują mieszkańcy Płocka. Dziękuję.”
(wiosek o zabranie głosu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu; prezentacja
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo. Co prawda miało być 15 minut, wyszło Panu z tego ponad pół godziny, ale
ponieważ był to debiut starałem się nie przerywać. Ja pozwolę sobie na króciutkie tylko
podsumowanie czy odniesienie się do Pana słów, Panie Janie. Po pierwsze nie zgadzam
się z tym co Pan powiedział w ostatnim zdaniu, że jest to Pana pierwsze wystąpienie. My
mniej więcej z tym wykładem tutaj gościmy Pana przynajmniej raz na parę miesięcy w
ciągu ostatnich kilku lat. Zasadniczo mniej więcej 80 procent tego co dzisiaj Pan
przedstawił słyszeliśmy już wielokrotnie i na sesji, i na mównicy. I bardzo często radni
wyrażali zgodę na to, żeby Pan zabierał głos. Ogromny szacunek dla Pana za to, że chce
się Panu społecznie pracować nad swoją własną, często własną wizją rozwoju miasta
Płocka. Powiedział Pan, że od 1986 roku Pan to czyni, gdyż wówczas zauważył Pan, że w
Płocku dzieje się źle, jeśli chodzi o rozwój miasta. To już jest ile – 34 lata, dobrze mówię?
Chyba tak, 34 lata. No tutaj chyba najstarszy stażem radny na tej auli w Radzie Miasta
Płocka zasiada od 30 lat, awiększość chyba poniżej 10 lat, więc tak nie do końca chyba
jest sprawiedliwe zwracanie się do nas, że: Państwo przez 30 lat nic nie robicie. My w
niektórych tematach zgadzamy się z Panem, w wielu nie zgadzamy, ale szanujemy Pana
za to, że się Panu chce, że Pan ma swoje pomysły, swoją wizję i że czyni Pan to
społecznie, za to ogromny szacunek, natomiast wydaje mi się, że nigdy Pana nie
obrażaliśmy, nigdy nie mówiliśmy, że Pan źle to robi. Mamy inne wizje, natomiast w mojej
ocenie oczywiście jest to co Panu wielokrotnie w bezpośredniej rozmowie sygnalizowałem
– według mnie największym błędem Pana wizji jest ich nierealność. Jeżeli Pan w
podstawowej swojej koncepcji, którą prezentuje Pan na tej auli, rysuje w Płocku sześć
czy siedem przepraw mostowych, gdy Płock przez 30 lat walczył o drugą, przez najbliższe
pewnie 30 lat będzie walczył o trzecią, bo takie są niestety realia finansowe przede
wszystkim państwa, ale również samorządu. Aczkolwiek tego typu inwestycje realizuje
przede wszystkim budżet centralny. I to, że my możemy sobie mówić ile to bilionów, czy
miliardów złotych do budżetu państwa przyniosły Mazowieckie Zakłady RafineryjnoPetrochemiczne, a dzisiaj Orlen, możemy sobie mówić. I co z tego, jak decyzyjność nasza
lokalna w pewnych tematach jest bliska zeru, a powiedziałbym wprost proporcjonalna do
liczby płocczan w polskim parlamencie, ewentualnie w mniejszym stopniu wprost
proporcjonalna do liczby płocczan w sejmiku mazowieckim. I Pan wie dobrze, że
najważniejsze decyzje zapadają właśnie w parlamencie. Wielokrotnie rozmawialiśmy na
temat delimitacji, czyli to, że w Płocku ubywa mieszkańców. Pan wielokrotnie powołuje
się na opracowania GUS-owskie, ale pokazuje Pan fragment dotyczący Płocka. W tym
opracowaniu GUS-owskim dotyczącym zmniejszania się liczby ludności w Płocku, czy w
Polsce, bo tak naprawdę jest to opracowanie dotyczące całego kraju, pokazany jest
spadek ludności całej Polski. Niestety jest to symbol dzisiejszej Europy, przede wszystkim
dzisiejszej Europy. I tutaj Płock na tle innych miast polskich w tych prognozach GUSowskich wcale nie wypada najgorzej. Trzy czy cztery lata temu obecny rząd zrobił,
poczynił opracowanie dotyczące delimitacji największych miast Polski, w ogóle delimitacji
wszystkich miast polskich, gdzie sygnalizuje, że tylko kilka miast w Polsce spośród 900
istniejących w naszym kraju zwiększy w najbliższym czasie liczbę mieszkańców. Ale to
jest kilka, które można policzyć na palcach jednej ręki i zasadniczo dzieje się to w tym
przypadku, gdzie miasta poszerzają swoje granice. Wszystkie pozostałe zmniejszają
swoją liczebność mieszkańców. Przy czym w tym opracowaniu GUS-owskim jest – to
chyba Ministerstwo Rozwoju je poczyniło a zaakceptował rząd – jest wymienionych 130…
są wymienione 133 miasta Polski najbardziej zagrożone delimitacją. Wśród tych 133
miast Polski nie ma Płocka a są na przykład takie miasta jak Wałbrzych, jak Kielce, jak
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Łódź. Dlatego ja jeszcze raz proszę. Na pewno nie będzie to ostatnie wystąpienie Pana
przed Radą Miasta Płocka, czy przed komisjami. Bardzo proszę szanujmy się w tych
wystąpieniach, nie obrażajmy się wzajemnie. Mamy nieraz różne wizje rozwoju i różną
ocenę historii. Ja nie zarzucam Panu tego co się działo w Płocku w latach 60., 70., 80.,
jeśli chodzi o infrastrukturę zewnętrzną, czy też tworzenie centralnych planów
zagospodarowania przestrzennego Płocka i okolic Płocka w dokumentach centralnych, a
według mnie to właśnie wtedy popełniono najwięcej grzechów zaniechania, jeśli chodzi o
nasze miasto. Gdyby wówczas te plany rozwoju były inne albo zostały zrealizowane, bo
akurat jeśli chodzi o realizację tak zwanej CMK, czyli Centralnej Magistrali Kolejowej, to ja
przypomnę, że przebieg tej trasy kolejowej, która miała przechodzić przez Płock, była to
trasa Gdańsk-Sochaczew-Śląsk, gdyby ta trasa została zrealizowana pewnie bylibyśmy
dzisiaj w innym miejscu. Ale tak jak mówię – zaniechania ogromne z lat dla nas
wszystkich tutaj prehistorycznych nie powinny sprawiać, że my dzisiaj mówimy: jest źle i
nie będziemy nic robić, albo będzie marzyć i jakichś szklanych domach pod tytułem:
siedem mostów w Płocku. Trzymajmy się realności. Ale raz jeszcze dziękuję za Pana głos.
Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym momencie? Nie widzę. Zatem,
Szanowni Państwo, przechodzimy do podpunktu c) głosowanie nad projektem uchwały w
sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania. Projekt uchwały na druku
nr 370. Bardzo proszę o pulpity do głosowania i proszę Państwa Radnych o zagłosowanie.
Jeszcze widzę, że trwa głosowanie. Zwłaszcza Państwo, którzy są zdalnie, od nas daleko,
pewnie system będzie wolniej nam napływał tutaj z wynikami. Jeszcze widzę, że pięć
osób nie wzięło udziału w głosowaniu. Jeszcze dwie osoby. Najprawdopodobniej nie
będzie więcej wyników. Proszę w takim razie o zbiorcze wyniki na mój pulpit.
Stwierdzam, iż 15 osób zagłosowało za, 5 przeciw, 3 wstrzymały się od głosu, 2 osoby
nie uczestniczyły w głosowaniu. Stwierdzam, iż Prezydent Miasta Płocka uzyskał wotum
zaufania przez Radę Miasta Płocka. Gratulacje, Panie Prezydencie.”
UCHWAŁA NR 362/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie
udzielenia Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5
Materiał: Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019 stanowi załącznik nr
9 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy,
Szanowni Państwo, do kolejnego punktu. Punkt piąty: Sprawozdanie z realizacji
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w
latach 2015-2019. Otrzymaliśmy od Pana Prezydenta stosowny, obszerny materiał. Czy
ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń, zatem oddaję pod
głosowanie przyjęcie sprawozdania z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock na lata 2015-2019. Proszę o pulpity do
głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o zbiorcze wyniki
głosowania. 17 na tak, przy 5 wstrzymujących materiał został przyjęty. Dziękuję bardzo.”
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Ad. pkt 6
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu. Punkt szósty: Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Miasta
Płocka z dnia 28 maja 2020 roku. Czy do tego protokołu jakieś uwag ze strony Państwa
Radnych? Nie widzę. Podaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję.
Proszę o podanie wyników zbiorczych na mój pulpit. 22 na tak, przy 1 wstrzymującym
protokół został przyjęty. Dziękuję.”

Ad. pkt 7
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „I przechodzimy
do punktu siódmego: Przyjęcie uchwał w sprawach. Przed nami I etap – dyskusja i
zgłaszanie wniosków.”

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata
2020-2047 (druk nr 382),
oraz
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr
383),
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 382 stanowi załącznik
nr 10 do niniejszego protokołu.
Autopoprawki do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 383 stanowią załączniki
nr 11 i nr 12 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tradycyjnie,
Szanowni Państwo, proponuję połączyć dyskusję nad dwoma pierwszymi punktami
dotyczącymi tej samej materii, czyli finansów. Punkt pierwszy - projekt uchwały na
druku nr 382 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na
lata 2020-2047 z autopoprawką i punkt drugi – projekt uchwały na druku nr 383 w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta na rok 2020 i tutaj mamy dwie
autopoprawki. I jako pierwszy prosi o zabranie głosu Pan Skarbnik Wojciech Ostrowski,
proszę.”
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Ja właśnie w sprawie tej
drugiej autopoprawki. Przepraszamy bardzo, ale tam była pomyłka. Tam o 500 złotych,
więc autopoprawka druga na pierwszej stronie autopoprawki, tej pierwszej w
przedostatnim akapicie kwotę 3.016.377,02 zastępuje się kwotą 3.016.877,02, a kwotę
3.166.377,02 zastępuje się kwotą 3.166.877,02. To taka pomyłka już przy tworzeniu
autopoprawki. Taka drobna, ale zawsze, więc przepraszamy bardzo.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Otwieram dyskusję nad tymi dwoma punktami. Jako pierwszy Pan Radny Piotr
Kubera, proszę bardzo.”
Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Dwa pytania mam. Jedno pytanie dotyczy pół
miliona na ulicę Żyzną, infrastruktura. Jak rozumiem jest to jakaś przegrana miasta w
postępowaniu sądowym, tak? I na rzecz którego dewelopera, czy firmy miasto przegrało
to postępowanie? I drugie pytanie – zwiększamy środki na obsługę prawną urzędu. Mam
pytanie ile w skali roku wynosi ta kwota, ile mamy kancelarii zewnętrznych, ile miasto
zatrudnia prawników na umowę o pracę, ewentualnie umowę zlecenie?”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Kolejne pytania bądź dyskusja Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę.”
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący!
Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Ja ten temat poruszam po raz trzeci, mam
nadzieję, że ostatni. Na ostatniej sesji Rady Miasta Płocka sygnalizowałem z bezsilności
ten temat. Oczywiście dalej drążę sprawę jętek i ochotek. Na ostatniej komisji inwestycji
również poruszałem ten temat w kontekście tego, że na stronie 11 tej zmiany, która była
przygotowana, jest kwota wsparcia 31.000 złotych po to, żeby zakończyć ten projekt z
budżetu obywatelskiego z ostatniej edycji i zrealizować proces inwestycyjny polegający
na tym, że gdzieś na osiedlu, chyba bliżej Dworcowej, będą zrealizowane te budki dla
jerzyków. I zobowiązałem się do tego, że na ostatniej komisji zadawałem szereg pytań,
natomiast konsultowałem to z pionem Prezydenta Dyśkiewicza i z ludźmi, i z
pracownikami merytorycznymi z Wydziału Kształtowania Środowiska, którzy też
zorganizowali w pewien sposób dyskusję w tym temacie z pracownikami zoo i jest taka
sugestia, żeby na jednym i drugim moście zrobić ten pilotaż o którym mówiłem na tejże
komisji. Ta kwota o której wspominałem Panu Skarbnikowi, czyli około 30 tysięcy to
myślę, że byłaby to kwota nawet przekraczająca oczekiwania. Przyszedł taki nawet mail z
wyceną tych budek, które można by było zainstalować i to jest jakby zorganizowane
przez ludzi,którzy naprawdę się na tym znają, na jednym i drugim moście. Koszt jest
bardzo niewielki, bo to jedna budka około 60 złotych brutto. I bardzo proszę w imieniu
wszystkich mieszkańców, nie tylko lewobrzeżnej części, żeby spróbować zorganizować te
kilka, kilkanaście tysięcy złotych po to, żeby zorientować się, czy w przyszłym roku
po prostu to pomoże w walce z tym robactwem. A chciałem podkreślić najważniejsze, że
kwestia jest bardzo istotna zainstalowania tych budek do końca kwietnia po to, żeby one
miały i spełniały odpowiednią rolę. Stąd bardzo proszę i Pana Prezydenta, i Pana
Skarbnika, o wygospodarowanie tych kilkunastu tysięcy, żebyśmy jeszcze w tym roku
tym tematem się zajęli. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Teraz będzie zgłoszenie Pana Radnego Marka Krysztofiaka. Będzie to wystąpienie
zdalne telefoniczne, więc parę sekund pewnie będziemy mieć zwłoki czasowej. Gdy
będziemy gotowi proszę bardzo. (Pan Radny Marek Krysztofiak: „Halo, halo.”) Słychać
Pana, Panie Radny.”
Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Czy ja mogę mówić? Mogę mówić, tak.
Chciałbym w takim razie, witając wszystkich serdecznie przede wszystkim i zapytać Pana
Skarbnika w jakim stanie jest tak naprawdę budżet naszego miasta, no bo skoro kilka dni
temu doszło do kuriozalnej sytuacji, że pracownicy dwóch przedszkoli z oddziałami
integracyjnymi otrzymali praktycznie propozycję nie do odrzucenia i mają zwracać
pieniądze, które otrzymali wcześniej za trudne warunki pracy w okresie od 1 kwietnia do
17 maja, jest to jakaś absurdalna sytuacja. Tych pracowników się zmusza do
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podpisywania oświadczeń, że te pieniądze oddadzą. Wcześniej w kwietniu dyrektorzy
kilku placówek, w tym między innymi dwóch przedszkoli z oddziałami integracyjnymi
otrzymali od władz miasta polecenie przygotowania i wypłaty pracownikom dodatków za
te trudne warunki pracy. No więc jest jakaś sytuacja bardzo dziwna. Chciałem się spytać
dlaczego i na podstawie jakich aktów prawnych wyżej wymieniony dodatek został
wcześniej wypłacony, zresztą też nie wiem dlaczego tylko niektórym placówkom, a na
przykład nie wszystkim przedszkolom z oddziałami integracyjnymi i dlaczego teraz ci
pracownicy w tych dwóch przedszkolach mają pisać oświadczenie, zwracać pieniądze, a
są praktycznie stawiani pod ścianą, gdyż grozi się, że w innym przypadku będą jakieś
kontrole, będą jakieś sankcje. Chciałbym się dowiedzieć kto wymyślił wcześniej decyzję o
wypłacie tym pracownikom, poszło pismo, żeby im wypłacić, a teraz z kolei się im
zabiera. Jakie akty prawne tutaj zadziałały i kto personalnie odpowiada za ten cały
chaos? Chyba, że to jest tak już budżet miasta w takim katastrofalnym stanie, że łącznie
zwrot tych 38 tysięcy, bo o takiej kwocie mówimy, uratuje budżet miasta. Bardzo proszę
o odpowiedź.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję.
Chyba Pan Radny zakończył. Pan Skarbnik Wojciech Ostrowski, proszę bardzo.”
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Ja może zacznę od tego,
od końca. Nie wiem do końca skąd Pan Radny takie katastroficzne wizje snuje. Budżet
miasta na razie ma się nieźle. Natomiast co do Pana Radnego pytania konkretnego – nie
mam zielonego pojęcia, pierwsze słyszę o czymś takim. Prawdopodobnie – to tylko mój
domysł może być – te środki zostały niepotrzebnie wypłacone, ponieważ jak przedszkola
były zamknięte to nie bardzo sobie wyobrażam za jakie uciążliwe warunki pracy mieli
pracownicy tego przedszkola. Natomiast dowiemy się w jakich to było przedszkolach i
spróbujemy to wyjaśnić. Bo tak jak powiedziałem – pierwsze słyszę teraz od Pana
Radnego. Odpowiadając na pozostałe pytania, to dotyczyło to rzeczywiście to 505 tysięcy
wykupu kanalizacji deszczowej zrobionej przez dewelopera na ulicy Żyznej. Dotyczy to
firmy Inbud i Pana Karczewskiego. Ta sprawa była w sądzie, tak jak tutaj Pan Radny
mówi. Pierwotnie jakby wniosek dewelopera był o kwotę około 1 miliona złotych. Po
wyroku sądu jest to 505, a te 120 tysięcy, o które Pan Radny pyta, to są jakby koszty i
odsetki od tej sprawy sądowej. Co do opłat, jeżeli chodzi o prawników, to my Panu
Radnemu odpowiemy. Wiemy to tylko teraz – mamy dwie kancelarie zewnętrzne, które
nas obsługują i czterech prawników na etacie u nas w urzędzie. (niezrozumiały głos z
sali) Tak. Znaczy tak naprawdę głównie odsetki, no bo to trwało parę lat. Natomiast, tak
jak mówię, to pierwotnie jak gdybyśmy jakby to wykupili za tą kwotę, która była w dużej
mierze to są odsetki. (niezrozumiały głos z sali) Tak, tak, bo tu jakby chodzi o to, że idzie
to w miejsce obsługa radców prawnych, ponieważ z tego paragrafu jakby płacimy te
koszty.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Raz jeszcze Pan Radny Marek Krysztofiak.”
Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Chciałbym Panu Skarbnikowi w takim razie
od razu udzielić informacji. Tu chodzi o przedszkola numer 31 i 33, bo trzy inne placówki
dostały też za trudne warunki pracy, ale do nich się nie zwracano o zwrot. I ja w takim
razie chciałbym prosić Pana Skarbnika, władze miasta zresztą – Pan Skarbnik
rzeczywiście w takich sprawach może oświatowych niekoniecznie musi być kompetentny i
wszystko wiedzieć, w każdym razie do czasu wyjaśnienia tej sytuacji, a właściwie do
cofnięcia tego szantażu i tych oświadczeń chciałbym prosić, by właśnie władze
poinformowały te przedszkola, że na razie nie ma żadnych oświadczeń, żadnego zwrotu.
A podstawowe pytanie moje brzmiało: na podstawie jakich aktów prawnych wcześniej
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ktoś dzwonił, ktoś pisał do dyrektorów, żeby stworzyli tabelkę, żeby wypłacać tym
ludziom i co się zmieniło w prawie, że w połowie kwietnia można było na wniosek władz
miasta wypłacać tym ludziom, co się zmieniło przez te dwa miesiące, że teraz nie, więc
to jest podstawowe pytanie. I podstawowa prośba – proszę o wstrzymanie szantażowania
ludzi, pisania tych oświadczeń do czasu wyjaśnienia prawnego tej kwestii. O to bardzo
proszę. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy
jeszcze ktoś chciałby do tych pytań się odnieść? Pan Prezydent, proszę.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja tylko powiem, że
oczywiście sprawę wyjaśnimy w sposób dogłębny, także odpowiadając na pytania Pana
Radnego, natomiast absolutnie nie ma mowy o jakimkolwiek szantażowaniu kogokolwiek.
Tak że tutaj to są sytuacje niedopuszczalne. Jeśli Pan Radny ma wiedzę, że coś takiego
miało miejsce, to w tym momencie będą wszelkie konsekwencje musiały być wyciągnięte.
Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy
jeszcze ktoś z Państwa Radnych ma pytania do tych dwóch dokumentów? Nie widzę.
Przechodzimy zatem do kolejnego punktu.”

oraz

3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2019 rok (druk nr
371):
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za
2019 rok,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock,
c) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych
przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za
2019 rok,
4.udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania
Budżetu Miasta Płocka za 2019 rok (druk nr 372):
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta
Miasta Płocka za 2019 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym
przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta,

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2019 rok, z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia Gminy Miasto
Płock stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie finansowe Gminy-Miasto Płock sporządzone na dzień 31.12.2019 roku stanowi
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt trzeci:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z
wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2019 rok (druk nr 371), z następującymi
podpunktami:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2019 rok,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock,
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c) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez
Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 rok.
I proponuję od razu tradycyjnie połączyć dyskusję nad tym punktem z dyskusją nad punktem
czwartym, czyli druk nr 372 – projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2019 rok. I
tutaj będziemy mieć podpunkty:
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta
Płocka za 2019 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez
Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta.
Czy zaczniemy, Panie Prezydencie, od jakieś prezentacji albo wystąpienia? Odczytujemy w
takim razie stosowne dokumenty przez Komisję Rewizyjną. Prosimy bardzo Panią
Przewodniczącą Martę Krasuską.”
Pani Marta Krasuska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała:
• Uchwałę nr Pł.134.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez
Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok (załącznik
nr 15 do niniejszego protokołu),
• wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w sprawie absolutorium dla Prezydenta
Miasta Płocka za 2019 rok (załącznik nr 16 do niniejszego protokołu),
• Uchwałę nr Pł.192.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Płocka (załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo Pani Przewodniczącej. Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem. Jako pierwszy
jeszcze Pan Prezydent Andrzej Nowakowski, proszę.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Witam Państwa raz
jeszcze bardzo serdecznie. Rzeczywiście po raporcie o stanie miasta przychodzi nam
rozmawiać o wykonaniu budżetu. Z jednej strony więc o cyfrach, ale także o
wydarzeniach, o inwestycjach, które zostały zrealizowane w 2019 roku. Szanowni
Państwo i zaczniemy właśnie od cyfr, ponieważ to był drugi budżet w historii Płocka, gdzie
przekroczyliśmy miliard złotych, zarówno po dochodach, jak i wydatkach. Było to
oczywiście związane przede wszystkim z koniunkturą gospodarczą, która funkcjonowała
do czasu pandemii na całych świecie, także w Europie, także w Polsce. W efekcie wpływy
z tytułu podatku chociażby PIT, ale także podatku CIT, były na rekordowym poziomie w
roku ubiegłym, co pozwoliło nam także zrealizować rzeczywiście rekordowe wydatki. Tutaj
kolejny slajd to dochody bieżące i wydatki bieżące. Widać różnicę w planach, jeśli chodzi
o plan i wykonanie w roku 2019 i wcześniej wykonanie w latach 2018 i 2017. To co
kluczowe, ważne, to na co zwracamy uwagę od wielu, wielu lat, a zwłaszcza od czasów,
kiedy skarbnikiem jest Pan Wojciech Ostrowski, to dbałość o nadwyżkę dochodów
bieżących nad wydatkami bieżącymi. To właśnie ta nadwyżka i jej sukcesywny,
konsekwentny wzrost i dbanie o nią sprawia, że kiedy w pewnym momencie w mniejszym
stopniu będą dostępne środki zewnętrzne – czy rządowe, czy unijne – to będziemy mieli
szansę rozwijać miasto i realizować inwestycje właśnie na bazie tych środków, które sami
konsekwentnie wypracowujemy. Szanowni Państwo! Tutaj dochody i wydatki majątkowe.
Zwróćcie Państwo uwagę, to rok 2019, to rok gdzie na inwestycje przeznaczyliśmy znów
prawie 200 milionów złotych. O tym jakie to były inwestycje pokażę za chwilę. Skąd
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dochody. Dochody w tym momencie oczywiście z podatków i opłat lokalnych, także
podatku od nieruchomości, udziału w podatku z budżetu państwa, to co wspomniałem,
czyli PIT, CIT, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z
budżetu Unii Europejskiej. Zwróćcie Państwo uwagę, już w roku 2019 były one dużo
niższe od tych, które mieliśmy do dyspozycji, pozyskaliśmy w roku 2018. To dochody. Ale
warto zwrócić uwagę na wydatki. Wydatki bieżące. Najistotniejsze to oczywiście oświata i
wychowanie. Co roku mamy do czynienia ze wzrostem środków na ten cel. To ponad 350
milionów złotych. Pomoc społeczna to ponad 200 milionów złotych. Pozostałe to
administracja, także transport. Duży wzrost w porównaniu z latami poprzednimi to
„janosikowe”, czyli ta wpłata na rzecz biedniejszych gmin w Polsce, którą musimy jako
gmina, która dobrze gospodaruje swymi finansami po prostu ponosić. W ubiegłym roku
to było blisko już 50 milionów złotych. Wydatki z dochodów własnych. Tu zwróćcie
Państwo uwagę na wydatki na oświatę. One z roku na rok rosną. Z własnych środków na
oświatę w roku ubiegłym przeznaczyliśmy już ponad 150 milionów złotych. To jest 44
procent wszystkich wydatków na oświatę. O tyle za mała jest subwencja niestety, którą
otrzymujemy z budżetu państwa chcąc utrzymywać nasze przedszkola, szkoły na
wysokim poziomie, chcąc zapewnić zajęcia pozalekcyjne uczniom niestety te wydatki
musimy ponosić. Jest także widoczny wzrost wydatków na pomoc społeczną. On jest
spowodowany 500+ na pierwsze dziecko. Program ten w 2019 roku objął właśnie także
pierwsze dziecko. W efekcie tutaj widoczny jest ten wzrost środków. To są środki, które
otrzymywaliśmy z budżetu państwa i przekazywaliśmy poprzez nasz MOPS osobom, które
posiadają dzieci w wieku do lat 18. Zwróćcie Państwo uwagę, jeśli chodzi o administrację
publiczną tutaj nie nastąpił wzrost kosztów, wydatków. Wydatki na administrację
pozostają mniej więcej na tym samym poziomie. Zresztą podobnie jest w pozostałych
pozycjach. Natomiast wzrost „janosikowego” jest również bardzo widoczny tutaj w tej
tabeli. Wydatki na oświatę to to o czym powiedziałem. W tym momencie rok 2019 to są
wydatki rzędu 353 milionów złotych, z czego 152 miliony środki własne. W efekcie 43
procent w roku 2019. Ten slajd pokazywał także jak zwiększały się wydatki w ogóle na
oświatę, ale także wydatki własne w porównaniu z rokiem 2012 to jest o 50 milionów
więcej. Wydatki na pomoc społeczną – tutaj także widoczny jest efekt 500+ od roku
2016. W roku 2019 to już jest ponad 200 milionów złotych. Wydatki majątkowe – o nich
będę mówił szerzej w drugiej części swojej prezentacji. W 2019 roku wydatki na ten cel,
na inwestycje, przeznaczyliśmy blisko 200 milionów złotych. Duża część z tych środków
była przeznaczona na infrastrukturę drogową. Była także wsparciem naszego budżetu
przez środki w części unijne. Wydatki majątkowe. Tutaj mamy źródło finansowania
wydatków majątkowych, porównanie do roku 2018 i do roku 2019. I tutaj zwróćcie
uwagę, Szanowni Państwo, środki z Unii Europejskiej, kredyty, emisja obligacji, właściwie
kredyt, przepraszam, długoterminowy, pojawia się w roku w roku 2018. W 2019 nie
mieliśmy potrzeby sięgnięcia ani po kredyt, ani po obligacje. Natomiast rzeczywiście jest
także mniejsza część środków z Unii Europejskiej, bo blisko 33 milionów złotych, większa
część to środki własne, ponad, blisko 150 milionów złotych. Największe wydatki
majątkowe – o nic jeszcze będę mówił przy okazji następnej prezentacji. Tu są tylko
wymienione. I to co także z reguły interesuje i Państwa Radnych, ale także jest oczkiem
w głowie skarbnika, to zadłużenie miasta. Stan zadłużenia miasta w roku 2019 w
porównaniu z 2018 nie tylko nie wzrósł, a nawet nieco zmalał. Gdybyśmy chcieli zestawić
go z rokiem 2015 to okazałoby się, że w ciągu tych ostatnich pięciu lat zadłużenie miasta
nie wzrosło a pozostało mniej więcej na tym samym poziomie. Pamiętajmy jednak,
Szanowni Państwo, że w tym czasie wzrosły dochody miasta, czyli bezpieczeństwo
finansowe, co potwierdzają ratingi organizacji ratingowych, pozostają na bardzo wysokim
poziomie. To pierwsza prezentacja. Za chwilę druga. Druga prezentacja, w której
chciałbym Państwu zaprezentować to co rzeczywiście zrealizowaliśmy wspólnie razem. Bo
jest to pokłosie oczywiście także uchwały budżetowej, którą Państwo przyjęli w roku 2018
na rok 2019. Na co wydaliśmy ten miliard złotych, który mieliśmy do dyspozycji. Już
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wiemy – najważniejsze punkty to oczywiście najważniejsza inwestycja - ja to będą bardzo
mocno podkreślał – inwestycja w dzieci i w młodzież, a więc w oświatę. Natomiast
kolejnym elementem są właśnie inwestycje w rozwój miasta przy wykorzystaniu środków
unijnych. Te inwestycje w rozwój miasta to właśnie chociażby inwestycje w budżet
obywatelski, a więc te inwestycje, które zostały wskazane, wybrane przez samych
mieszkańców. Oczywiście to już osiem lat w sumie, ponad 31 milionów złotych, ale te
inwestycje widać na naszych osiedlach. Często są to małe, nieduże inwestycje, ale bardzo
potrzebne lokalnym społecznościom, które same te inwestycje przygotowały, a my tylko
zrealizowaliśmy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Płocka. W tym roku
rozpoczęliśmy już dziewiąty budżet obywatelski Płocka. Zachęcam do udziału w tych
wyjątkowych konsultacjach społecznych. Na slajdzie takie przykładowe inwestycje, czyli
place zabaw, ale także oświetlenie kościoła w Imielnicy, czy też hotel dla dzikich
zapylaczy. Tutaj bardzo fajny, nieduży projekt, ale na przykład wykonany dzięki
zaangażowaniu szkoły „Siedemdziesiątki”, więc w tym momencie połączyliśmy jeszcze
taki wymiar edukacyjny z realizacją budżetu obywatelskiego. Ważnym elementem jest
dbałość, to co powiedziałem, o wykształcenie młodego pokolenia. Rok 2019 to zielone
światło dla nowej placówki, której oczekiwaliśmy wszyscy. W Płocku można już od kilku
lat zdawać międzynarodową maturę. Możemy z tego być dumni. W Płocku także
rozpoczęła już kształcenie Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia. Dzieci w tym
roku już będą mogły chodzić do trzeciej klasy, uwaga, tej Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej II stopnia. Pierwsza, druga, trzecia klasa już w tym roku w Płocku będzie
funkcjonowała od września. Ważnym elementem, wydaje mi się, że tym jednym z
najważniejszych, jest rewitalizacja. Ja będę, jestem przekonany, bardzo chciałbym
podkreślać słowo, w ciągu najbliższych kilku tygodni, miesięcy i lat wielokrotnie, bo
chcemy, żeby nasze miasto było coraz piękniejsze. Tym elementem rewitalizacji było i
pozyskanie środków i zrealizowanie właśnie rewitalizacji wiślanych bulwarów, które dzisiaj
są magnesem ściągającym do Płocka turystów, a samych płocczan po prostu nad Wisłę,
gdzieś tam z przerwami na niestety problemy z jętkami, czy ochotkami, ale generalnie za
chwilę ochotki się skończą a nabrzeże będzie nam towarzyszyło i będzie naszą chlubą,
jestem przekonany, przez kolejne lata. Ta rewitalizacja ma także wymiar społeczny i
dotyczy centrum miasta. Realizowana przy współpracy ze spółkami: MTBS, MZGM, ARS,
Inwestycje Miejskie. Pewne działania już w ubiegłym roku trwały, niektóre się rozpoczęły i
dzisiaj już ta pierzeja ulicy Sienkiewicza wygląda zupełnie inaczej i chciałbym, żeby
kolejne kwartały i przestrzenie miejskie wyglądały coraz piękniej i coraz lepiej i żeby
swoje miejsce do życia znajdowali tam młodzi ludzie. Stąd tak bardzo istotny program
„Mieszkania na start”, który już od czterech lat wdrażamy w Płocku. Przyszły rok to także
będzie rekordowa liczba „mieszkań na start”, które oddamy, także na starówce. Więc to
jest bardzo ważne i istotne. Ale nie zapominamy także o mieszkaniach komunalnych. W
ubiegłym roku oddaliśmy kolejny blok na osiedlu Miodowa-Jar. I w tym roku już kolejny
przetarg rozstrzygnięty. Chcemy tam tą przestrzeń również zrewitalizować. Ta
rewitalizacja bowiem dotyczy także przestrzeni nie tylko Starego Miasta, ale i innych
osiedli, które do tej pory postrzegane mogły być jako zdegradowane. Stąd Centralny Park
Rekreacji również w ubiegłym roku oddany na tym osiedlu Miodowa, ale także inwestycje
chociażby na Skarpę, czy w inne nasze przestrzenie i osiedla, o Radziwiu, ale także i
Górach i Ciechomicach, nie zapominając. Choć tam nie mówimy raczej o rewitalizacji, co
mówimy po prostu o inwestycjach na które oczekują mieszkańcy. Szanowni Państwo,
dotacje na remont zabytków, to ostatni element tej rewitalizacji. To wsparcie inwestorów
prywatnych, którzy podjęli trud inwestowania w przestrzeń zabytkową na terenie miasta,
zarówno w obiekty zabytkowe, jak i te, które znajdują się w strefie zabytkowej. Tutaj
także wspieramy nie tylko kościoły, ale również dzięki decyzjom i głosowaniu Państwa
Radnych nad uchwalą, która tego rodzaju dotacje dzieli, ale również prywatne kamienice,
które odzyskują swoją dawną świetność, jak chociażby właśnie „dziekanka”. To są
również kolejne inwestycje, inwestycje w przestrzeń śródmiejską, gdzie wykorzystując
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środki unijne rozwiązujemy problemy, które przez wiele lat gnębiły mieszkańców Płocka,
związane chociażby z zalewaniem ulic. To chociażby przebudowa całej ulicy Tysiąclecia. W
ubiegłym roku ta inwestycja zakończyła się. Tam zbudowaliśmy od podstaw kanalizację
deszczową. Była tylko ogólnospławna. Inwestycja zrealizowana przez płockie firmy bardzo
skutecznie. I w tym momencie już, o czym wspomniałem, nawet nawalne deszcze nie są
nam straszne. Podobnie dzieje się ze starym kręgosłupem naszego miasta drogowym.
Wybudowaliśmy ten nowy wcześniej, czyli obwodnicę, a w tej chwili wyremontowaliśmy
Tysiąclecia, a także remontujemy Kilińskiego, rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, w tym
roku skończymy. Natomiast pozyskaliśmy środki skutecznie na remont starego mostu,
który wymagał już tego remontu. Przy okazji również zbudowaliśmy tam kanalizację
deszczową. Potężny kolektor ściekowy połączył rejon Stanisławówki z ulicą Rybaki.
Remont przeprawy już się zakończył, tak jak powiedziałem, natomiast jeszcze kończymy
w ramach drugiej mobilności miejskiej inwestycje w al. Kilińskiego. Tam etapy, już kilka
zostało zakończonych, jeszcze pozostaje nam budowa ronda przy zoo oraz – uwaga –
wiaduktu, nowego wiaduktu właśnie do zoo. Ale modernizujemy także inne ulice, ulice
osiedlowe. Tutaj mamy przykład, wspomniałem o Radziwiu, ulica Kolejowa. Dzięki
współpracy z marszałkiem województwa, uzyskanemu dofinansowaniu nie tylko
wyremontowaliśmy ulicę Kolejową, ale także zbudowaliśmy zbiornik retencyjny pierwszy
na Radziwiu, który pozwolił nam zbudować pierwsze kilometry dróg, przepraszam,
kilometry kanalizacji deszczowej właśnie na Radziwu. W ulicy Kolejowej tam rozlewisko
przy jednej ze stacji paliw już znikło, natomiast to pozwoli... zniknęło, dokładnie, to
pozwoli rzeczywiście również wejść z kanalizacją deszczową w ulicę na przykład Zieloną.
Pierwszy etap ulicy Zielonej, który czekał właśnie na wybudowanie kanalizacji deszczowej
w ulicy Kolejowej. I to są te działania, które będziemy podejmować w kolejnych latach,
także w bieżącym roku, jeśli chodzi o budowę kolejnych zbiorników retencyjnych, bo
musimy dbać też o tę wodę, która spada z nieba, bo jest jej po prostu coraz mniej. Ulice
osiedlowe to Państwo Radni najlepiej mogliby je wymienić, ponieważ najczęściej Państwo
Radni wnioskują o te ulice. Zakończyliśmy drugi etap ulicy Borowickiej. To było 5
milionów złotych. Zakończyliśmy przebudowę ulicy Maszewskiej, osiedle Winiary, 6
milionów złotych, Strażacką, skoro mowa była o Radziwiu, też uliczka osiedlowa, 2,5
miliona złotych, ale także ulica Swojska, ulica rozpoczęta wówczas ulica Ośnicka, w
ubiegłym roku Maneżowa, także fragment ulicy Grabówka, połączenie z Korczaka. One
rozpoczęły się w ubiegłym roku, a w taj chwili już właściwie te inwestycje zostały
zakończone, korzystając z tego, że akurat sezon rzeczywiście zimowy pozwolił dalej. W
tym roku zima wyjątkowo łagodna pozwoliła kontynuować prace. Wspomniałem o
inwestycjach także tych oświatowych, inwestycjach w dzieci i młodzież, tych
najważniejszych inwestycjach. Konsekwentnie cały czas unowocześniamy tę bazę,
poczynając od przedszkoli. W tym momencie było to przedszkole, Miejskie Przedszkole nr
6, które trzeba było zmodernizować, ponieważ tam przede wszystkim strażacy i
Państwowa Straż Pożarna zwracała uwagę na to, że ten obiekt nie spełnia wszystkich
wymogów. Dzisiaj dzieci cieszą się zupełnie nową placówką. Do tego sala gimnastyczna,
którą Państwo tutaj widzą, przy Szkole Podstawowej nr 18, czy ostatni etap remontu
internatu naszej „Siedemdziesiątki”, czyli w tym momencie blok żywieniowy. To właśnie
działania, które podjęliśmy w ubiegłym roku. Nie licząc boisk, bo takie boiska również
powstały przy naszych szkołach w ubiegłym roku, kilku szkołach podstawowych. Do tego
działania związane z ekologią. Posadziliśmy, ja już wspomniałem wcześniej - blisko 1000
drzew – podczas raportu o stanie miasta, natomiast sadzimy także krzewy organizując
akcję „Drzew młodych płocczan”, ale także pozyskując środki zewnętrzne, środki unijne,
między innymi na urządzenie parku majora Janusza Mościckiego, też po drugiej stronie
Wisły. Te działania proekologiczne to nowoczesne i ekologiczne autobusy, które
pozyskujemy dla naszego miasta tak, ażeby tabor był jak najbardziej przyjazny
mieszkańcom. W ubiegłym roku podpisaliśmy umowy. W tym roku już pierwsze
hybrydowe autobusy przyjechały do Płocka. To także działania w miejskiej spółce PGO,
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gdzie powstała pierwsza farma fotowoltaiczna, która dostarczy spółce zieloną energię.
Sama inwestycja została dofinansowana w kwocie 1,5 miliona złotych środkami unijnymi.
O właśnie. Trochę zimno było co widać po Wiceprezydencie Dyśkiewiczu. Inwestujemy
również w zdrowie. Szanowni Państwo, to są te inwestycje, które przeprowadziliśmy
dzięki zaangażowaniu środków z budżetu miasta w naszym szpitalu. Tak w tej chwili
wygląda oddział wewnętrzny, interna, gdzie starsi często ludzie, schorowani, mogą być
leczeni właśnie w normalnych warunkach. Jeśli ktoś był na tym oddziale przed remontem
to wie, że w końcu doczekaliśmy się takiej przestrzeni do leczenia rzeczywiście na miarę
XXI wieku. Natomiast inwestujemy także w sport, rekreację. Tu Państwo widzą właśnie
chociażby boisko przy Szkole Podstawowej nr 16, ale także podobne boisko powstało przy
Szkole Podstawowej nr 11 – tu w ramach budżetu obywatelskiego. Na Podolance po
remoncie nowa atrakcja, czyli rwąca fala, wodny plac zabaw, natomiast Centralny Park
Rekreacji, o którym wspomniałem wcześniej, na osiedlu Miodowa i w końcu nowe korty
tenisowe, które cieszą nie tylko tenisistów na wózkach, bo Płock jest stolicą takiego
tenisa na wózkach, ale wszystkich w ogóle, którzy lubią tę formę rekreacji i sportu.
Szanowni Państwo, oczywiście to nie wszystkie inwestycje, które zrealizowaliśmy w ciągu
ubiegłego roku, ale te chyba najważniejsze, które wybrałem. Mam nadzieję, że obejrzeli
je Państwo ponownie z pewną nostalgią już i zaciekawieniem. Natomiast chciałbym
zakończyć swoje dzisiejsze wystąpienie patrząc w stronę tych pustych krzesełek. Tam
generalnie powinni być wiceprezydenci, oni są, niektórzy na sali gdzieś z tyłu, niektórzy w
swoich gabinetach, dziękując im i wszystkim osobom z którymi współpracowali w
ubiegłym roku za wielkie zaangażowanie, pracę i wysiłek w realizację budżetu w roku
2019 i wielu projektów, które były potrzebne mieszkańcom. Tutaj przede wszystkim
skupiliśmy się na projektach inwestycyjnych, ale sami Państwo wspomnieli przy okazji
raportu o stanie miasta jak wielkim wyzwaniem dla Wiceprezydenta Siemiątkowskiego i
osób, które razem z nim czują się odpowiedzialne za oświatę, był kolejny etap reformy
systemu edukacji, który w Płocku przebiegł właściwie bezboleśnie. Stworzyliśmy dzięki
zaangażowaniu i wiceprezydenta, wydziału oświaty, ale także dyrektorów szkół podwójny
rocznik gdzie zdecydowana większość dzieci i młodzieży znalazła swoje miejsce w
szkołach ponadpodstawowych za co jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Wspomniałem o
utworzeniu szkoły muzycznej II stopnia, która pozwoli kształcić nam dzieci uzdolnione
muzycznie w takim już systemie. Dziękuję także za współpracę z organizacjami
pozarządowymi, za organizację wielu albo współorganizację imprez kulturalnych i
sportowych, które miały miejsce w roku 2019. Nie wspomniałem, a przecież cieszyliśmy
się w roku 2019 z powstania nowego budynku przy ulicy Południowej 13, gdzie dawniej
była policyjna izba dziecka a dzisiaj swoje miejsce do życia znajdują dzieci, które niestety
wyrokiem sądu trafiają do naszego ośrodka. Tam jest taka przestrzeń, gdzie 14 dzieci
zgodnie z ustawą może rzeczywiście przy wsparciu naszych pracowników normalnie
rozwijać się. Kolejne tego rodzaju obiekty powstają. Został wyremontowany także
budynek rodzinnego domu dziecka przy ulicy Kalinowej. A w tej chwili będziemy już…
Przy Kalinowej remontujemy, a na Wyspiańskiego wyremontowaliśmy, przepraszam.
Natomiast chciałbym także podziękować w tym momencie za wyjątkową rekonstrukcję po
raz pierwszy 80. rocznicy wybuchu wojny, która miała miejsce właśnie w ubiegłym roku.
Po raz pierwszy podjęliśmy się tego wyzwania i rzeczywiście było, w mojej ocenie, warto.
Prowadzimy także opiekę zdrowotną. Wspomniałem o remoncie szpitala. Ale także w
naszych placówkach szkolnych mamy zupełnie nowe unity stomatologiczne. W ubiegłym
roku pierwsze dwa. Kolejne będą zakupione w tym roku i dzieci będą otoczone
rzeczywiście już taką pełną opieką stomatologiczną w naszych placówkach. Dziękuję
Prezydentowi Dyśkiewiczowi - również tu dzisiaj nieobecny – za wspominany wcześniej
już program „Mieszkania na start” i zaangażowanie jego pionu właśnie w ten projekt. Tak
samo projekt komunikacji, wymiany taboru Komunikacji Miejskiej na niskoemisyjne
autobusy, za wsparcie wydziału inwestycji, jeśli chodzi o organizację ruchu, a także
miejski system monitorowania jakości powietrza. Najbardziej chyba rozwinięty miejski
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system w polskich miastach, który jest pewną determinacją Państwa Radnych, Pana
Przewodniczącego. Chcemy dalej go rozwijać, bo wiemy jak bardzo ważne z punktu
widzenia Płocka jest... ważna jest dbałość o czyste powietrze. Dziękuję Wiceprezydentowi
Terebusowi i Jego współpracownikom za bardzo konsekwentne realizowanie kolejnych
inwestycji, celów, które stawiamy wspólnie razem Wiceprezydentowi oczekując, że tu
zrealizuje kawałek drogi na Ciechomicach, prawda, koniecznej jak by nie było, bo
przecież jest nieutwardzona i trzeba ją utwardzić, a z drugiej strony musi budować
stadion, bo to wyzwanie podjęliśmy w roku 2019. Tych wyzwań było bardzo wiele, ale nie
byłyby one możliwe do realizacji, dzięki współpracy. Szanowni Państwo, kiedy dzisiaj
spacerujemy po nabrzeżu nikt pamięcią nie wraca do tego, że ażeby to nabrzeże można
było w ogóle zrealizować trzeba było porozumieć się z MORKĄ, bo to właśnie to
porozumienie było kluczem do realizacji w takim kształcie rewitalizacji nabrzeża. Bez tej
współpracy, bez otwartości na tę współpracę nie byłoby to możliwe i za to
Wiceprezydentowi dziękuję, bo to samo było potrzebne, kiedy rozmawialiśmy o sali
koncertowej, o tym gdzie ona będzie. Bez współpracy z rzemieślnikami i z kupcami,
którzy byli w „Antypodkowie” nie można byłoby wykonać kolejnego kroku do tego, żeby
zmieniać nasze miasto. A wiecie jaki charakter ma Wiceprezydent Terebus. Naprawdę dla
niego to jest ogromny wysiłek w tym momencie, żeby tak otwierać się na tę współpracę i
rzeczywiście wsłuchiwać w głos mieszkańców na poszczególnych osiedlach, także w głos
radnych. To nie jest proste, tak naprawdę, przy tak twardym charakterze, co oczywiście
jest bardzo dobre i jak najbardziej. Więc tutaj dziękuję za tę współpracę i za to co
Państwo też tu powiedzieli, że nic się w tym mieście nie dzieje przypadkiem. To chyba
Pani Radna Domosławska, gdzie nie uzgadnialiśmy tego zupełnie, bez planowania, bez
przemyślenia, bez rzeczywiście przeanalizowania różnego rodzaju wariantów. Nad tym
pracuje właśnie Wiceprezydent Terebus, Pani Dyrektor Pomianowska-Molak i osoby
odpowiedzialne w tym wydziale. Bo zanim przystąpimy do realizacji inwestycji to trzeba
wykonać także ten element planowania, choć czasami on trwa dosyć długo, ale bez tego
ta inwestycja albo w ogóle nie byłaby zrealizowana albo byłaby zrealizowana w sposób
połowiczny albo po prostu nietrafiony. Przykłady takich inwestycji w historii Płocka pewnie
moglibyśmy wszyscy znaleźć, ale może do tego nie wracajmy. Szanowni Państwo,
dziękuję także Sekretarzowi. Generalnie Jego pracy nie widać. Dzisiaj także i Jego tutaj
nie widać, ale jest, czuwa nad wszystkim. Dziękuję, ponieważ urząd miasta, który jest
odpowiedzialny za realizację tych wielu zadań, które także Państwo przed nami stawiają,
to taki zegarek. Wskazówki muszą się poruszać, natomiast ażeby poruszały się to
rzeczywiście wszystkie trybiki muszą być na swoim miejscu i cały mechanizm musi
nienagannie funkcjonować. Działania, które są podejmowane chociażby w zakresie
cyfryzacji, czy inwestycji w sprzęt, ale co chyba najbardziej kluczowe inwestycji w
umiejętności pracowników nie zawsze są widoczne, ale akurat w roku 2019 może
niekoniecznie, ale w 2020 już tak, bo nagle dzięki tym działaniom okazało się, że w ciągu
właściwie tygodnia potrafiliśmy przestawić urząd z takiej normalnej pracy na pracę zdalną
i dalej wszystko funkcjonowało. Oczywiście bardziej w systemie zdalnym, elektronicznym,
ale funkcjonowało. I za to właśnie, za tę dbałość o funkcjonowanie urzędu chciałbym
Panu Sekretarzowi i wszystkim osobom razem z nim odpowiedzialnym za to
funkcjonowanie urzędu podziękować. Także za to myślenie w tej perspektywie
współpracy, o której wspomniałem, z Wiceprezydentem Terebusem, bo efektem tego jest
z jednej strony remont ratusza, dostosowanie go do wymogów przeciwpożarowych, a
także inwestycje, które wspólnie razem będziemy realizować w Urzędzie Stanu Cywilnego
tak, żeby on również odzyskał swoją dawną świetność a przy okazji wzbogacił się o
kolejny budynek, o czym Państwo wiedzą. Natomiast dzisiaj chcę Państwu powiedzieć, że
i tak 95 procent naszych działań związanych z geodezją możemy wykonywać zdalnie,
nadal, pomimo tego, że formalnie już to niekonieczne jest aż tak bardzo, tym bardziej, że
musimy otwierać się coraz bardziej na mieszkańców, ponieważ nie wszyscy są w stanie
akurat z tamtej strony z takiego zdalnego trybu korzystać. Natomiast chcę bardzo mocno
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podkreślić, że byliśmy jednym naprawdę z nielicznych samorządów, gdzie
zelekronizowaliśmy procedurę zamówień publicznych. Pomimo tego, że trwała pandemia,
że urzędy były bardzo mocno zamknięte, ich praca ograniczona, to u nas przetargi cały
czas toczyły się, były otwierane. W formie elektronicznej można było uczestniczyć, w
formie wideokonferencji, w otwieraniu postępowań przetargowych. O tym można… tym
można chwalić się w całej Polsce - powiem więcej – i to w sytuacji w której, co
podkreślałem, koszty funkcjonowania administracji w roku 2019 praktycznie nie tylko nie
wzrosły, ale nawet zmalały. Szanowni Państwo! Na koniec dziękuję tam skromnie
siedzącemu Panu Skarbnikowi razem z Panią Dyrektor Kolczyńską. Muszę Państwu
powiedzieć to naprawdę, że śpimy spokojnie i to także w czasach pandemii, to także pod
względem finansowym ich zasługa i wielu, wielu osób, które w tym pionie pracują.
Oczywiście w roku 2019 na szczególną uwagę zasługuje ten wzrost nadwyżki bieżącej,
tych dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i ta perspektywa możliwości
finansowania inwestycji. Nawet, gdyby nagle skończyły się środki unijne to będziemy
mieli środki na rozwój miasta. Cieszy fakt, że to już kolejny rok, kiedy w perspektywie
ostatnich pięciu zadłużenie miasta nie wzrosło, a nawet nieco spadło. To wszystko
naprawdę zasługa osób, które ciężko pracują w pionie Pana Skarbnika i samego Pana
Skarbnika. Bardzo, bardzo moim współpracownikom za rok 2019 dziękuję. Dziękuję także
Państwu Radnym za współpracę w minionym roku, bo wiele z tych inwestycji, które
zrealizowaliśmy, mamy
świadomość zrealizowaliśmy
dzięki Państwa
pomocy,
zaangażowaniu, rozmowami z mieszkańcami... rozmów z mieszkańcami. Bardzo za to
dziękuję, za każde spotkanie, także radom mieszkańców osiedli i samym mieszkańcom,
którzy angażowali się w życie miasta w roku 2019. Dziękuję.”
(prezentacje stanowią załączniki nr 18 i nr 19 do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję nad sprawozdaniem
oraz absolutorium. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Aczkolwiek ta
dyskusja będzie trochę powieleniem dyskusji wcześniejszej o raporcie o stanie miasta,
więc może nie dziwić, że i zgłoszeń nie ma. System sprawił, że jako pierwsza jest Pani
Przewodnicząca Iwona Krajewska. Proszę bardzo Panią Przewodniczącą.”
Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała:
„Szanowny Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Szanowny Panie Przewodniczący!
Przepraszam. Szanowni Mieszkańcy! Dziś zatwierdzamy sprawozdanie finansowe Gminy
Miasta Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2019 rok. Z
dokumentów tych wynika, że ponad miliardowy budżet miasta w 2019 roku został
rozdysponowany na podstawie dobrego planu, jego realizacji oraz z pełną starannością
wykonania zamierzonych celów. Najistotniejszymi wydatkami bieżącymi w budżecie
miasta Płocka w 2019 roku tradycyjnie były wydatki na oświatę i wychowanie, edukację,
opiekę wychowawczą, pomoc społeczną, politykę społeczną, administrację publiczną,
gospodarkę mieszkaniową, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną, obsługę długu publicznego
i inne. Podstawy rozwoju miasta stanowią środki na wydatki majątkowe. To co już Pan
Prezydent powtarzał dzisiaj wielokrotnie, zauważcie Państwo w ostatnich latach widoczna
jest tendencja wzrostowa nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.
Świadczy to o dobrym, odpowiedzialnym, przemyślanym zarządzaniu posiadanymi
zasobami. Dzięki temu miasto z roku na rok zwiększa środki własne przeznaczone na
wydatki majątkowe, to znaczy na drogi, chodniki, alejki, place zabaw i inne ważne dla
mieszkańców Płocka, często bardzo oczekiwane inwestycje. Panie Prezydencie, Panowie
Prezydenci, a przede wszystkim Panie Skarbniku gratuluję prowadzenia tak dobrej
polityki finansowej miasta i dziękuję. Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka
Rado! Powiem szczerze, że dzisiejsze głosowanie nad dokumentami sprawozdawczymi
dotyczącymi budżetu za 2019 rok jest zabiegiem czysto technicznym. Podobnie jak
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czysto technicznym zabiegiem będzie głosowanie nad przyznaniem absolutorium dla
Prezydenta Miasta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego. Z obserwacji widzę, że
płocczanie oczekują takiego stylu sprawowania władzy, w pełni akceptują plan działania i
jego realizację przez Prezydenta Miasta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego. Od
początku swojej pracy Prezydent tak jak zapowiedział podczas swojej kampanii
wyborczej, konsekwentnie realizuje swoją politykę prowadzenia miasta. Mam świadomość
tego, że płocczanie są ludźmi mądrymi, słuchają, analizują każdą wypowiedź, że te
wypowiedzi również są przedmiotem wielu dyskusji i myślę że płocczanie mieli
świadomość tego, że wybierają prezydenta, który przede wszystkim do budżetu, do
publicznych pieniędzy będzie podchodził w bardzo racjonalny sposób, wyważony, mądry,
a przede wszystkim przewidziane analizą konsekwencji za tym idących. Klub Radnych
Koalicji Obywatelskiej Platforma.Nowoczesna bez wątpienia zatwierdzi sprawozdanie
finansowe Gminy Miasta Płock oraz sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Płocka za
2019 rok oraz jednomyślnie przyzna absolutorium Prezydenta Miasta Płocka Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu. Panie Prezydencie, dziękujemy bardzo za dobry plan dla
Płocka i przekładanie go w czyny, które każdy z nas docenia. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo Pani Przewodniczącej. Teraz Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę.”
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Dziękuję bardzo za głos, Panie
Przewodniczący. Na wstępie chciałem podkreślić, że nie będzie o jętkach, ani ochotkach.
Szanowni Państwo! Postanowiłem, że w mojej dzisiejszej wypowiedzi główna teza
powinna wybrzmieć już na samym początku a dopiero po niej nastąpi uzasadnienie i
komentarz, oczywiście do stanowiska naszego. Chciałbym w związku z tym oznajmić, że
jako Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego Porozumienia Społecznego udzielimy Panu
Prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu absolutorium. Nie widzimy podstaw, żeby
podjąć inną decyzję, tym bardziej że jako klub PSL bierzemy w tej radzie
współodpowiedzialność za nasze miasto od pięciu lat. Pandemia sprawiła, że jesteśmy w
trudnym okresie jako naród. Sytuacja w mieście jest mimo tego dobra. Ale należy
pamiętać, że miejsce w którym teraz jesteśmy to efekt czegoś więcej niż tylko naszych
rządów. I tutaj myślę że dobrze by było dokonać pewnego rachunku i podsumowania
tego co żeśmy jako samorząd osiągnęli przez minione lata, tym bardziej że niedawno
świętowaliśmy piękny jubileusz, może w nieco trudnych okolicznościach – mam na myśli
jubileusz 30-lecia polskiego samorządu odrodzonego. 27 maja 1990 roku miały miejsce
właśnie te wspomniane wybory, wybory do samorządu. Polacy poszli do urn wybierać
swoich przedstawicieli na poziomie miejskim. Były to niezwykłe wybory, a wiecie Państwo
dlaczego – bo tak naprawdę to pierwsze naprawdę wolne wybory w Polsce po 1989 roku.
Warto przypomnieć, że te z czerwca takie nie były do końca i o tym trzeba pamiętać.
Demokracja zaczęła się w Polsce właśnie tu, w samorządzie. Dlatego właśnie tak silnie
trzeba dziś bronić niezależności samorządu przed zakusami władz centralnych. To właśnie
samorząd jest kwintesencją demokracji w Polsce i biorę za te słowa pełną
odpowiedzialność. A jak wyglądał samorząd w Płocku po 1989 roku. Podróż przez historię
płockiego samorządu to spotkania z działaczami wielu opcji politycznych. W naszej ocenie
każdy z nich coś zostawił po sobie w tym mieście oczywiście pozytywnego. Były decyzje
lepsze i gorsze, ale każdemu, Szanowni Państwo, coś zawdzięczamy. Musimy o tym jako
płocczanie pamiętać. I tak dla przypomnienia – na samym początku byli Panowie
Prezydenci Andrzej Drętkiewicz i Dariusz Krajowski-Kukiel, którzy brali odpowiedzialność
za miasto przez pierwsze osiem lat. Po nich swoje rządy sprawowali w Płocku Stanisław
Jakubowski oraz Wojciech Hetkowski. Następnie przez osiem lat za miasto
odpowiedzialność brał Mirosław Milewski. I wreszcie obecny Prezydent Andrzej
Nowakowski oczywiście. Proszę Państwa, każda z tych osób dołożyła cegiełkę do budowy
wspólnego domu jakim dziś jest Płock. Jednych dzisiaj oceniamy lepiej, innych gorzej. Nie
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mam jednak wątpliwości, że każdy, ale to każdy z tych prezydentów podejmował podczas
swoich kadencji decyzje dobre, które miały pozytywny wpływ na życie mieszkańców, jak i
takie, których dziś - oceniają oczywiście z perspektywy czasu – podjąć ci ludzie by nie
chcieli. I osobiście jako Przewodniczący Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale
przede wszystkim jako mieszkaniec Płocka każdej z tych osób chciałbym gorąco
podziękować za swój wkład w transformację jaką miasto przeszło właśnie od tego 1990
roku. Rozwój miasta to jednak nie tylko prezydenci. To oczywiście również radni miejscy,
którzy głosując za konkretnymi decyzjami przyczyniają się do rozwoju Płocka, na równi z
czasami biorąc z prezydentem odpowiedzialność za miejską rzeczywistość. Nie chcę
oczywiście oceniać obecnej naszej rady, bo nie wypada być sędzią we własnej sprawie,
jednak wypada z tego miejsca… jednak z tego miejsca czuję się zobligowany, żeby
wszystkim radnym od 1990 roku również serdecznie podziękować, bo każdy z nas wie ile
trzeba serca i pracy włożyć w to, żeby być dobrym, skutecznym i efektywnym radnym.
Od części z nich wiele się nauczyłem, bo utrzymuję z niektórymi kontakt oczywiście do
dziś w tej pracy społecznej na rzecz drugiego człowieka. Nie byłoby także dzisiejszego
Płocka, dobrego Płocka, dobrego domu, dumnego Płocka, dumnego miasta bez wsparcia
z samorządu województwa mazowieckiego. Tu mówimy oczywiście o 20 latach jego
funkcjonowania. Jeśli ktoś myśli że miał on znikomy wpływ na rozwój i funkcjonowanie
Płocka to ja pozwolę sobie przypomnieć, że te 20 lat, a głównie te 16 lat, bo przecież
mamy obecność Polski w Unii Europejskiej, w 2020 roku mija te 16 lat, to Płock i region
Płocka pozyskał blisko miliard złotych na dofinansowanie do tych wszystkich procesów
inwestycyjnych, które były organizowane przez ówczesnych prezydentów, radnych i
urzędników. Ta ogromna kwota bez wątpienia wpłynęła na to, że możemy dziś cieszyć się
dobrymi drogami, nowoczesnymi obiektami kulturalnymi, czy ośrodkami rekreacyjnymi. Z
tego miejsca warto też podziękować płocczaninowi, który od 19 lat silnie wspiera rozwój
na stanowisku marszałka województwa. Mam na myśli oczywiście Pana Adama Struzika.
Byłbym również nieuczciwy, gdybym nie zająknął się o wsparciu na poziomie rządowym
dla różnych projektów na jakie Płock mógł liczyć przez ostatnie 30 lat. Należy naprawdę
podziękować również poszczególnym rządom, posłom na sejm, senatorom i wojewodom,
ponieważ nie możemy naprawdę o nich zapomnieć w tym jubileuszowym roku. I teraz
przejdę do ostatniej kategorii osób, którzy kreowali w naszej ocenie, w mojej ocenie
płocką rzeczywistość. W mojej ocenie bardzo istotną i bardzo ważną, i mam nadzieję, że
nikt nie poczuje się urażony - chodzi o radnych osiedlowych. To ludzie, którzy są najbliżej
mieszkańców, najbliżej ich problemów, którzy często bezinteresownie angażują się w
działanie na rzecz innych. To ludzie, którzy bardzo często najlepiej znają lokalną
społeczność. Są szczególnym ogniwem w tym łańcuchu, który łączy mieszkańca miasta z
radnym miejskim i oczywiście mieszkańca z prezydentem. Pośredniczą oni w tym
kontakcie od wielu, wielu lat. Na tej sali jest zazwyczaj, może nie w tej dobie COVID-19,
ale zazwyczaj sporo tych przykładów, że z bycia dobrym radnym osiedlowym można stać
się niezłym radnym miasta, skromnym i pokornym oczywiście również. Pamiętajcie
Państwo, bo to takie zdanie bardzo istotne w tej mojej wypowiedzi, przynajmniej dla
mnie dziś, dla nas wszystkich, patrząc też na tę historię 30 lat działalności samorządu
Płocka, że radni, my, radni ci, którzy byli i prezydenci zresztą też przemijają, a osiedla i
również problemy tych osiedli zostają. I tu mam ogromną nadzieję, że przez te kolejne
30 lat i więcej znajdą się ludzie, którzy w sercu noszą działanie społeczne, noszą te 21
osiedli i oczywiście całe miasto, bo to będzie bardzo istotne dla naszego samorządu w
przyszłości. I na sam koniec, żeby nie było tak sztywno, aby podkreślić to co przed chwilą
wybrzmiało, pragnę w taki bardzo humorystyczny sposób – mam nadzieję że to będzie
humorystyczny sposób – przekazać kilku osobom taki drobny upominek na którym
widnieje hasło mające dla mnie ogromną wartość sentymentalną, ale chyba i tak nikt z
tych, którzy zostaną obdarowani nie zaprzeczy, że ma to też formę użytkową. I takim
impulsem do tego, żeby ten upominek został przekazany była niedawna… niedawne
wydarzenie w którym uczestniczyłem razem z Panem Prezydentem Andrzejem

36

Nowakowskim. Odbieraliśmy, dawaliśmy dobry przykład tej właśnie samorządowej
współpracy i kawałek, solidny kawałek ulicy Kolejowej oddawaliśmy i myślę że Pani
Dyrektor Maron, Monika zresztą, była tym głównym impulsem dzięki któremu pozwoliłem
sobie na ten dzisiejszy upominek. To, Szanowni Państwo, skarpetki z napisem „Kocham
Radziwie”. I życzyłbym sobie, Panie Prezydencie, Drodzy Państwo Radni, aby każdy z nas
samorządowców miał w domu takie właśnie skarpetki z wypisanym na nich wyrazem
sympatii do miejsca i do ludzi z których właśnie wyrośliśmy i jesteśmy na tej sali.
Przekażę również taką parę Wiceprezydentom i Skarbnikowi oczywiście, żebym dostał te
środki na te jętki, o których rozmawiałem wcześniej i przekażę na rzecz
przewodniczących klubów po to, żeby też zaakcentować, że wszystkie kluby niezależnie
od barwy, nazewnictw, haseł oraz partii przyczyniły się, Szanowni Państwo, do tego, że
faktycznie dziś możemy być dumnymi płocczanami i możemy cieszyć się ze swojego
miasta, bo chciałbym – po raz kolejny to powiedzieć – na Mazowszu jest wiele miast,
wiele też większych, można by było powiedzieć - niektórzy tak mówią - lepszych, ja się
nie zgadzam z tymi ludźmi, bo my dzisiaj mamy pierwszy, solidny, tak dobrze
wypracowany budżet tuż po Warszawie. To świadczy o tym faktycznie, że prezydent,
radni, mieszkańcy, społecznicy dokonują dobrych wyborów. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby… Dziękuję, ale ja nie byłem wymieniony wśród tych
obdarowanych, Panie Przewodniczący. Żeby nie zabrakło skarpetek. Czy ktoś z Państwa
chciałby jeszcze zabrać głos w tym bardzo ważnym punkcie? Nie widzę na sali. Czy ktoś z
Państwa zdalnie obradujących chciałby może? Również nie widzę. Zatem przechodzimy,
Szanowni Państwo, do do punktu piątego.(...)”
5. zmiany uchwały nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
(druk nr 373),
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 373 stanowi załącznik
nr 20 do niniejszego protokołu.
6. ustalenia Regulaminu Cmentarza komunalnego w Płocku (druk nr 374),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 374.
7. wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta
Płocka (druk nr 376A),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 376A.
8. wniosku do Wojewódzkiego
Warszawie (druk nr 377),

Inspektora

Ochrony

Środowiska

w

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt ósmy,
druk nr 377, projekt uchwały w sprawie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Warszawie. Czy tutaj są jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? Może
najpierw nim będą ewentualne pytania ja podejdę do mównicy i kilka zdań tytułem
wstępu jako współautor tego dokumentu. Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni!
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Drodzy Mieszkańcy Płocka! Jak Państwo wiecie, od ładnych kilku lat płocki samorząd
walczy o poprawę stanu czystości płockiego powietrza oraz o poprawę… oraz o prawdę na
temat stanu jakości naszego powietrza i naszego środowiska naturalnego oraz jego
wpływu na zdrowie mieszkańców Płocka. Dla nikogo w naszym mieście nie jest
zaskoczeniem, że największy zakład przemysłowy w Polsce nie jest obojętny dla
środowiska naturalnego. My płocczanie wiemy to. Wiedzą to już również mieszkańcy gmin
sąsiednich. Wielokrotnie w ciągu roku czujemy to i niestety wielokrotnie również
odczuwamy tego skutki. Przypomnę Państwu, iż samorząd szczebla gminnego, czy
powiatowego nie ma możliwości kontrolowania największych zakładów przemysłowych.
Tak brzmi polskie prawo. Ustawowo są to kompetencje inspekcji ochrony środowiska,
czyli właściwego ministerstwa, wojewodów oraz podlegających im instytucji GIOŚ i WIOŚ.
GIOŚ, czyli Główny Inspektor Ochrony Środowiska, WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska. I ponieważ te organy państwa zawodzą staramy się im pomóc i
zmobilizować do bardziej wydajnej pracy. Stąd też dzisiaj po raz kolejny w porządku
obrad Rady Miasta Płocka znajduje się projekt uchwały dotyczący ochrony środowiska.
Przez kilka lat z rzędu Rada Miasta Płocka była chyba jedynym samorządem w Polsce,
który odrzucał, czy też negatywnie opiniował roczne raporty mazowieckiego WIOŚ o
stanie środowiska w województwie mazowieckim z uwzględnieniem miasta Płocka. Im
bardziej krytykowaliśmy zapisy raportów WIOŚ tym niestety mniej informacji było w
kolejnych rocznych raportach. Im więcej zadawaliśmy pytań tym niestety kurczył się
obszar dokumentu, który nam rok później serwowano. Gdy w roku 2017 skorzystaliśmy z
obowiązującego w Polsce prawa i podjęliśmy w listopadzie 2017 roku jako pierwsi w
Polsce uchwałę Rady Miasta Płocka o określeniu kierunków działania Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w celu zapewnienia w Płocku należytej ochrony
środowiska Wojewoda Mazowiecki, któremu WIOŚ podlega, unieważnił nam tę uchwałę.
Wojewoda, który między innymi powołuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
oraz jego zastępców. Wojewoda stwierdził, unieważniając te uchwałę, iż za bardzo
ingerujemy w czynności służbowe WIOŚ i domagamy się zbyt szczegółowych danych. A
my tylko, Szanowni Państwo, domagaliśmy się w raportach rocznych tego co WIOŚ
publikował kilka lat wcześniej i co nadal do dnia dzisiejszego w swoich raportach rocznych
publikują niektóre z 16 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Co jeszcze,
Szanowni Państwo. Niestety kilka miesięcy później po tym naszym wystąpieniu
kierunkowym pod adresem WIOŚ nastąpiła zmiana polskiego prawodawstwa. W lipcu
2018 roku Sejm zmienił ustawę o inspekcji ochrony środowiska w taki sposób, że
samorządy nie rozpatrują już rocznych raportów WIOŚ. Stąd też w tej kadencji Rady
Miasta Płocka nie znajdziecie Państwo w porządku obrad rady miasta - ani Państwo Radni,
ani urzędnicy, ani mieszkańcy miasta - rocznych raportów WIOŚ dotyczących sytuacji
środowiska na terenie województwa mazowieckiego. W miejsce uchylonego zapisu o
rozpatrywaniu przez samorządy rocznych raportów WIOŚ wprowadzono możliwość
wystąpienia przez samorząd do WIOŚ, przez samorząd na życzenie konkretnie rady
miasta wniosku o informację zawierającą wyniki kontroli obiektów o podstawowym
znaczeniu dla województwa. Stąd też przygotowany po raz pierwszy na dzisiejszą sesję
projekt uchwały w tej sprawie. Wydaje mi się, że również w tym temacie jesteśmy
pierwsi w Polsce jako samorząd. Mam nadzieję, że tym razem ten dokument nie zostanie
zakwestionowany przez Pana Wojewodę. To tytułem wstępu. Jeżeli Państwo macie
pytania jestem do dyspozycji. Pan Radny Piotr Kubera, proszę bardzo.”
Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Panie Przewodniczący może to nie będzie pytanie.
Chciałem powiedzieć tylko, że nie podoba mi się uzasadnienie w którym stygmatyzujemy
PKN i spółki z grupy PKN. Można było sobie ten zapis darować. Jeżeli wszystkie o
znaczeniu dla województwa, to wszystkie po prostu.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „W ustawie
brzmi zapis: strategiczne dla województwa. W mieście Płocku tak naprawdę to są...
Grupa Kapitałowa PKN Orlen jest tym przedmiotem. (niezrozumiały głos z sali). Czy ktoś
z Państwa jeszcze ma jakieś uwagi, pytania w tym temacie? Nie widzę. Dziękuję.
Przechodzimy do kolejnego punktu.”
9. przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności w Płocku” (druk nr
378),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 378.
10. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (druk nr 379A),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 379A.
11. zmiany uchwały nr 375/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24
kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta
Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz nadania
regulaminu
przyznawania
nagrody,
zmienionej
uchwałami:
nr
872/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014 r. i nr
829/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. (druk nr 380),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 380.
12. zmiany uchwały nr 966/XLVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18
grudnia 2001 r. w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta
Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury, zmienionej uchwałami: nr
684/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 r. oraz nr
107/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. (druk nr 381),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 381.
13. zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w
Płocku nadanego Uchwałą Nr 479/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z
dnia 31 stycznia 2017 r. (druk nr 384),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 384.
14. rozpatrzenia skargi z dnia 13 maja 2020 r. na Prezydenta Miasta
Płocka (druk nr 375),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 375.
15. zmiany uchwały Nr 267/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28
listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie 1 m 2
pasa drogowego na terenie Miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr
343/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. (druk nr
385)
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „I ostatni punkt,
dzisiaj wprowadzony do porządku obrad, punkt 15, projekt uchwały na druku nr 385.
Odczytam raz jeszcze tytuł i za chwileczkę Pana mecenasa poproszę o autopoprawkę.
Tytuł tejże uchwały to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 267/XIV/2019 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek za
zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr
343/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. Tu będzie autopoprawka.
Proszę bardzo Panie mecenasie.”
Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Tak, Szanowni Państwo, tutaj będzie
zmiana. Ona nie ma charakteru merytorycznego a wynika właściwie z poprawności
legislacyjnej, ponieważ tak jak Państwo widzicie, zmiana dotyczy uchwały nr 267,
natomiast w treści błędnie wskazano, że zmienia się §1a uchwały nr 343, czyli tej właśnie
uchwały zmieniającej. Zasady techniki legislacyjnej wskazują, że zawsze zmienia się
tekst uchwały pierwotnej. Więc same zapisy zostają bez zmian, natomiast zmiana §1a
następuje nie w uchwale 343 a w tej uchwale pierwotnej 267. Analogicznie §1b dodaje
się w tej uchwale 267 a nie w uchwale 343. Dziękuje bardzo.”
(autopoprawka stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. I w ten oto sposób, Szanowni Państwo… Aha, jeszcze spytam, czy ktoś z Państwa
ma uwagi do tego dokumentu, do tego projektu? Nie widzę. Dobrnęliśmy do końca etapu
I. Przed nami etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.
Wniosków chyba nie było żadnych. Spytam Komisję Uchwał i Wniosków, czy cokolwiek
spłynęło do Państwa. Nie. Zatem przystępujemy do głosowania nad projektami uchwał.
Tak jak zawsze, jeśli Państwo pozwolicie, będę czytał numery druków. Proszę o
koncentrację. Mamy ciepło. Już chyba powoli zbliżamy się do końca.(...)”

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata
2020-2047 (druk nr 382),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 382 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 6
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 363/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 20202047 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr
383),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 383 (z
autopoprawkami).
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0

40

wstrzymujące – 5
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 364/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 stanowi załącznik nr 23
do niniejszego protokołu.

3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2019 rok (druk nr
371),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 371.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 8
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 365/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2019 rok stanowi załącznik
nr 24 do niniejszego protokołu.
4. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania
Budżetu Miasta Płocka za 2019 rok (druk nr 372),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 372.
Wynik głosowania:
za – 15 (w tym głos Pana Radnego Tomasza Kominka)
przeciw – 3
wstrzymujące – 5
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 366/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku w
sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania
Budżetu Miasta Płocka za 2019 rok stanowi załącznik nr 25 do niniejszego
protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Gratulacje
dla Pana Prezydenta oraz najbliższych współpracowników za absolutorium. (niezrozumiały
głos z sali) Słucham? (Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Miałem problem
techniczny. Jeśli można by było do protokołu, że jestem oczywiście za bądź reasumpcję.
Nie wiem czy...”) Ponieważ wynik jest jednoznaczny to chyba nie ma sensu poprawiać, ale
w protokole będzie zamieszczone, że Pan Radny również zgłaszał taką uwagę. Gratulacje
Panie Prezydencie. Wszystkiego najlepszego na kolejne lata dla Pana i Płocka!”
5. zmiany uchwały nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia
2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
(druk nr 373),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 373 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 21
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przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 367/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku w
sprawie zmiany uchwały nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi
opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze,
z
wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan mecenas
sygnalizuje jeszcze… (niezrozumiały głos z sali) Dobrze, jak dojdziemy do jedenastki tam
podobno jeszcze będziemy mieć zgłoszenie jakiejś drobnej autopoprawki.”
6. ustalenia Regulaminu Cmentarza komunalnego w Płocku (druk nr 374),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 374.
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 368/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku w
sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza komunalnego w Płocku stanowi załącznik
nr 27 do niniejszego protokołu.
7. wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta
Płocka (druk nr 376A),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 376A.
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 369/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku w
sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka
stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
8. wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w
Warszawie (druk nr 377),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 377.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 370/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku w
sprawie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie
stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
9. przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności w Płocku” (druk nr 378),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 378.
Wynik głosowania:
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za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 371/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku w
sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności w Płocku” stanowi załącznik
nr 30 do niniejszego protokołu.
10.określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (druk nr 379A),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 379A.
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 372/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku w
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
11.zmiany uchwały nr 375/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24
kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta
Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz nadania
regulaminu
przyznawania
nagrody,
zmienionej
uchwałami:
nr
872/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014 r. i nr
829/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. (druk nr 380),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przed nami
punkt jedenasty. I tutaj Pan mecenas jeszcze chciał nam coś powiedzieć.”
Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Szanowni Państwo, tak, dosłownie
jedna rzecz ale trzeba. Ta uchwała na druku 380 ona wprowadza regulamin, nowy
regulamin i ten regulamin zawiera trzy załączniki. Po prostu jest błąd w oznaczeniu
trzeciego załącznika. Został on oznaczony jako załącznik do uchwały a powinien być
oczywiście jak poprzednie dwa załączniki opisany jako załącznik do regulaminu. I to tylko
taka zmiana. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czyli mamy
autopoprawkę. Czy ktoś z Państwa w kontekście autopoprawki ma jakieś wątpliwości? Nie
widzę, zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 380 z autopoprawką
zgłoszoną przed chwilką przez Pana mecenasa. Proszę o zagłosowanie.”
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 380 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 373/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku w
sprawie zmiany uchwały nr 375/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia
2012 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i
młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz nadania regulaminu przyznawania

43

nagrody, zmienionej uchwałami: nr 872/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30
września 2014 r. i nr 829/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r.
stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
12.zmiany uchwały nr 966/XLVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia
2001 r. w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za
osiągnięcia
w
dziedzinie
twórczości
i
edukacji
artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury, zmienionej uchwałami: nr
684/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 r. oraz nr
107/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. (druk nr 381),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 381.
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 374/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku w
sprawie zmiany uchwały nr 966/XLVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2001
r. w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
zmienionej uchwałami: nr 684/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia
2005 r. oraz nr 107/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. stanowi
załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
13.zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w
Płocku nadanego Uchwałą Nr 479/XXVIII/20217 Rady Miasta Płocka z
dnia 31 stycznia 2017 r. (druk nr 384),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 384.
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 375/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku w
sprawie zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku
nadanego Uchwałą Nr 479/XXVIII/20217 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia
2017 r. stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
14.rozpatrzenia skargi z dnia 13 maja 2020 r. na Prezydenta Miasta Płocka
(druk nr 375),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 375.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 5
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 376/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku w
sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 maja 2020 r. na Prezydenta Miasta Płocka
stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
15.zmiany uchwały Nr 267/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie 1 m 2 pasa
drogowego na terenie Miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr
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343/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. (druk nr
385).
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 385 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 377/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku
zmiany Uchwały Nr 267/XIV/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa
drogowego na terenie Miasta Płocka stanowi załącznik nr 36 do niniejszego
protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
Państwu bardzo za sprawne przeprowadzenie drugiego etapu.”

Ad. pkt 8
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przed nami
punkt ósmy: Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami. Prosimy
bardzo Panie Prezydencie.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Chciałbym przedstawić sprawozdanie z mojej pracy a także moich
zastępców pomiędzy sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 29 maja do 24 czerwca.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka poinformował, że:
• wziął udział w spotkaniu z dziećmi z Młodzieżowego Domu Kultury, które odbyło
się w Ogródku Jordanowskim w ramach obchodów Dnia Dziecka połączonych z
obchodami jubileuszy zarówno MDK, jak i Komunikacji Miejskiej,
• był z wizytą u Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów RP
Marii Karola Babi, podczas której udało się porozmawiać o realizowanych przez
mariawitów projektach oraz pomysłach na działalność społeczną, gzie można by
współpracować ze sobą, ewentualnie z MOPS-em,
• wziął udział w uroczystym przekazaniu ratownikom WOPR nowoczesnego skutera
wodnego do ratownictwa wodnego (WOPR-owcy pozyskali połowę kwoty do
zakupu skutera z NFOŚ, resztę kwoty z budżetu miasta Płocka),
• wręczył klucze do lokali mieszkalnych przy ul. Kaczmarskiego w ramach programu
„Mieszkania na start” (z Panem Piotrem Dyśkiewiczem Zastępcą Prezydenta Miasta
Płocka),
• wraz z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka wziął
udział w naradzie z dyrektorami szkół ponadpodstawowych w sprawie rekrutacji
na rok szkolny 2020/21 i organizacji egzaminów maturalnych przy uwzględnieniu
wytycznych przeciwepidemicznych,
• uczestniczył w obchodach 31. rocznicy wolnych czerwcowych wyborów 1989 roku
przy pomniku Tadeusza Mazowieckiego (z Panem Romanem Siemiątkowskim
Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka),
• wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (wspólnie z
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Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych),
przyjmował interesantów (interesantów przyjmowali również Zastępcy Prezydenta
Miasta Płocka);
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• brał udział w naradzie z dyrektorami szkół podstawowych w sprawie rekrutacji na
rok szkolny 2020/2021 i organizacji egzaminów ósmoklasistów,
• spotkał się z płocką jubilatką obchodzącą 100-lecie urodzin,
• uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Płocku,
• w imieniu Prezydenta Płocka spotkał się z Ambasadorem Republiki Estońskiej w
Polsce oraz konsulem Estonii w Polsce. Wizyta gości związana była z
odwiedzeniem Płockiej Galerii Sztuki i obejrzeniem wystawy przygotowanej we
współpracy z ambasadą Estonii oraz zwiedzaniem miasta,
• brał udział (wspólnie z Prezydentem Miasta Płocka) w uroczystym ogłoszeniu
wyników oraz wręczeniu Srebrnej Maski przyznawanej z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru w Teatrze Dramatycznym w Płocku;
Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• brał udział w spotkaniu w sprawie technologii i systemów wodorowych dotyczących
autobusów,
• podpisywał akty notarialne;
Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• brał udział w dialogu konkurencyjnym dotyczącym modernizacji energetycznej
kolejnych budynków użyteczności publicznej (w postaci telekonferencji),
• brał udział w dialogu dotyczącym budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego,
• uczestniczył w radach koordynacyjnych w zakresie budowy stadionu,
• prowadził narady w zakresie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.

•

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo Panie Prezydencie. Czy są jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do
sprawozdania Pana Prezydenta? Nie widzę.”

Ad. pkt 9
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu. Punkt dziewiąty: Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta
Płocka z pracy między sesjami.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
do kolejnego punktu: Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy
między sesjami. Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, że:
• podpisywał dokumenty po poprzedniej sesji Rady Miasta Płocka,
• 4 czerwca 2020 roku uczestniczył w auli w spotkaniu stałych komisji Rady Miasta
Płocka na temat sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2019 rok,
• 5 czerwca 2020 r. wspólnie z Panem Prezydentem spotkali się z Prezesem
Towarzystwa Naukowego Płockiego Panem Zbigniewem Kruszewskim,
• uczestniczył w pracach komisji merytorycznej Rady Miasta Płocka,
• złożył kilka interpelacji między sesjami,
• przygotowywał dzisiejszą sesję Rady Miasta Płocka.
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
również za pomoc Państwu Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Płocka. Czy do tego
sprawozdania ze strony Państwa Radnych jakieś pytanie? Nie widzę. Dziękuję.
Przechodzimy do kolejnego punktu.”

Ad. pkt 10
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt
dziesiąty: Interpelacje i zapytania radnych. Jako pierwsza Pani Przewodnicząca Wioletta
Kulpa.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Jedna kwestia, którą
chciałabym poruszyć, dotyczy sprzedaży targowej, którą pałają się mieszkańcy Płocka,
między innymi, ale nie tylko. Mamy z tym do czynienia szczególnie nagminnie teraz w
tym okresie sezonu owocowego, gdzie różne osoby – są to osoby fizyczne – chcą
sprzedawać swoje plony. I teraz tak. Przyjęliśmy uchwałę, która mówi o wniesieniu opłat
za sprzedaż, 150 złotych za dzień, w miejscach do tego niewyznaczonych. Tam oczywiście
są targowiska, są tereny prowadzone przez spółkę Rynex przeznaczone do handlu,
natomiast nie ma w tym miejscu targowiska na osiedlu Międzytorze przy Mazowieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. I sytuacja jest taka, byłam tego świadkiem w sobotę, kiedy
patrol straży miejskiej podszedł do Pani i zapytał jej się o to, czy ma pozwolenie na
handel. Otóż teren należący do Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest terenem
prywatnym należącym do spółdzielców, do członków spółdzielni. I ta Pani tam uiszcza
miesięczną opłatę z tytułu dzierżawy tego terenu. Pytanie – czy zasadne jest, że
obciążamy takie osoby jeszcze dodatkową kwotą, dzienną stawką 150 złotych. To ma
miejsce w różnych miejscach, przy Polo Markecie w Radziwiu, przy Polo Markecie na
Podolszycach, na Zielonym Jarze. Praktycznie wszędzie. To są osoby, które chcą sprzedać
sobie indywidualnie produkty rolne i nie sądzę, żeby to były aż tak duże stawki, żebyśmy
musieli obciążać kwotą 150 złotych. Więc chyba musimy zweryfikować, znaczy nie chyba,
jestem pewna, że musimy zweryfikować w pewnym stopniu tą uchwałę, bo ona w dużej
mierze uderza właśnie między innymi w naszych lokalnych przedsiębiorców, którzy
prowadzą tutaj działalność niekoniecznie strasznie dochodową, bo to nie jest zbyt
dochodowa działalność. Po prostu chcą zarobić na swoje życie i życie swojej rodziny. I to
jest kwestia, którą chciałabym poruszyć i, jak mniemam, podejrzewam, że nie będzie
zbytniej woli, żeby przystąpić do analizy tej uchwały, w związku z tym napiszę
interpelację w tej sprawie, natomiast niestety takie opłaty są pobierane od tych osób
handlujących. I teraz druga kwestia. Uczestniczyłam w części tej sesji zdalnie, natomiast
było dziś bardzo ważne wydarzenie, ponieważ jest to sesja podsumowująca budżet 2019
roku, wiemy o tym, że sytuacja wynikająca z epidemii spowodowała, że część z budżetów
gmin, generalnie samorządów, jest uszczuplona między innymi poprzez mniejsze wpływy
ze sprzedaży biletów, tak jak to mieliśmy w przypadku Komunikacji Miejskiej, czy w
przypadku zoo, kiedy słyszeliśmy uzasadnienie, że musimy w trakcie roku budżetowego
dołożyć środki, żeby ta jednostka budżetowa mogła funkcjonować i w związku z tym
mam bardzo dobrą informację dla Pana, Panie Prezydencie, że samorząd płocki zarówno
w 2020 roku, jak i w 2021 - bo to nie jest kwota, którą trzeba wydać w tym roku, można
ją wydać w przyszłym roku - będzie mógł ubiegać się o kwotę 15.840.052 złotych. Taki
symboliczny czek chciałabym Panu Prezydentowi przekazać. To są środki z tarczy
samorządowej, o której mówił Pan Prezydent Andrzej Duda podczas rozmowy z
samorządowcami nie tak dawno w Tomaszowie Mazowieckim. Tam ta propozycja padła,
została złożona publicznie przed samorządowcami, przed mediami. Dzisiaj się to
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zmaterializowało. Mamy konkretną kwotę dla Płocka. Liczę na to, że Pan tą kwotę
wykorzysta.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja przypomnę
Państwu, że jesteśmy w punkcie: Interpelacje i zapytania radnych. Pani Radna
Małgorzata Ogrodnik, proszę bardzo.”
Pani Radna Małgorzata Ogrodnik powiedziała: „Ja bardziej tak przyziemnie. Panie
Przewodniczący, Panie Prezydencie mam serdeczną prośbę tutaj. Z Panią Radną Teresą
Kijek, jak również Panem Radnym Tomaszem Kominkiem mieliśmy interpelację,
wnosiliśmy tutaj na prośbę mieszkańców – osiedle Przylesie. Dotyczy to linii numer 13,
która tylko kursowała w godzinach 13.52 ostatni kurs i kursuje tylko i wyłącznie w roku
szkolnym. Wnioskowaliśmy, aby można było wydłużyć linię na przykład 7, żeby
mieszkańcy w godzinach popołudniowych mogli korzystać z komunikacji miejskiej. Linia 7
została wydłużona, ale wyłącznie na czas remontu w ulicy Kolejowej. I na dzień dzisiejszy
nie ma żadnej linii autobusowej MPK, są wyłącznie tylko przy osiedlu Przylesie, znajduje
się tylko i wyłącznie prywatny przewoźnik. I chciałabym, żeby ta linia 13 albo wydłużenie
linii 7 była przywrócona tutaj na tym przystanku autobusowym. Jest to nowe osiedle, ale
już tam jest sześć bloków oddanych. Jak również ponawiam, dostałam udzieloną
informację tutaj, chodzi o chodnik. To jest ulica Kutnowska. Właśnie tutaj do tego
przystanku, dostałam informację, że deweloper zobowiązał się pobudowanie takiego
chodnika, tylko wiem, że jeszcze deweloper ma chyba, jest tam około sześciu budynków
gdzie będzie budował. Jeżeli wydajemy takie tutaj zgody na budowy sądzę że
moglibyśmy jakoś podjąć rozmowy z deweloperem, żeby ten chodnik został szybciej
pobudowany, bo chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców na tym osiedlu Przylesie. I moja
ostatnia interpelacja dotyczy, dostałam od Dyrektora Wydziału Transportu Publicznego
Pana Dyrektora Jacka Ambroziaka odpowiedź - chodzi o przejście tutaj dla pieszych w
Alejach Jachowicza - że taki wniosek o sygnalizację czasową, została włożona do planu
finansowego wieloletniego. Ja sądzę, że to jest tak pilna sprawa, bo chodzi o
bezpieczeństwo mieszkańców, tym bardziej, że pod moją interpelacją podpisało się ponad
160 osób, że chciałabym, żeby ta sprawa była także potraktowana jako priorytet, bo
bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pani
Przewodnicząca Małgorzata Struzik, proszę bardzo. Prosiłbym o włączenie mikrofonu Pani
Przewodniczącej. Dobrze, będzie w takim razie mównica.”
Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała:
„Uzasadniałam to zadanie inwestycyjne dotyczące między innymi funkcjonowania szkoły.
Ponieważ zalewa windę, czy szyb windowy w Zespole Szkół nr 5, niektórzy uważają, że to
jest szkoła Podstawowa nr 8, bo to myląca informacja, oczywiście przy ulicy Kutrzeby,
wobec tego proszę o informację jaka jest aktualna sytuacja, jeżeli chodzi o tę inwestycję.
Jest teraz okres wakacji, to byłoby fajnie, gdyby się udało tę inwestycję zrealizować. I
złożę takie zapytanie do biura, natomiast proszę o odpowiedź pisemną na to zapytanie.
Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Pan Radny Łukasz Chrobot, proszę.”
Pan Radny Łukasz Chrobot powiedział: „Panie Prezydencie! Panie Skarbniku! Do 30
czerwca bieżącego roku ogródki gastronomiczne ze względu na pandemię na starówce są
za przysłowiową złotówkę. W tym tygodniu wpłynęło od przedsiębiorców pismo do
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Państwa i bardzo proszę o przeanalizowanie i próbę jeszcze przedsiębiorcom dania, że tak
powiem, zmniejszenia płatności za ogródki gastronomiczne.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Nie
widzę więcej zgłoszeń, Szanowni Państwo, w punkcie: Interpelacje i zapytania radnych,
zatem przechodzimy do kolejnego punktu: Odpowiedzi na interpelacje.”

Ad. pkt 11
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy do którejś
z tych dzisiaj udzielonych, Panie Prezydencie, coś możemy od razu się odnieść? Proszę
bardzo.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Tak, Szanowni Państwo.
Zaczynając od najpierw wypowiedzi Pani Przewodniczącej Wioli Kulpy w kontekście
sprzedaży targowej – ta opłata 150 złotych oczywiście jest to pewnego rodzaju bolesna
opłata, ale ona przede wszystkim nie tyle ma uderzać w kogokolwiek handlującego na
ulicy, ale przede wszystkim ograniczyć tak zwany dziki handel, ponieważ inni kupcy,
którzy handlują w wyznaczonych miejscach płacą stalłe opłaty, ponoszą określone koszty
funkcjonowania na targowiskach i to często jest czy był postulat zgłaszany przez samych
tych kupców. Natomiast w kontekście wypowiedzi Pani Radnej oczywiście jest to kwestia
analizy uchwały rady miasta, którą Państwo Radni nie pamiętam w którym roku podjęli.
Natomiast ta opłata funkcjonowała, sądzę, przez wiele także i wcześniejszych lat, ale już
nieważne. Możemy pochylić się i sprawdzić. Jeśli Państwo Radni zaproponują inną i
przyjmą inną, to oczywiście będzie inna obowiązywała. Ale jeszcze raz powtórzę –
pamiętam wielokrotne dyskusje na ten temat na sesjach rady miasta, to nie jest opłata,
która, czy uchwała, która miałaby w kogokolwiek uderzać, a przede wszystkim ograniczać
tak zwany dziki handel. Natomiast bez wątpienia wymaga rozwiązania kwestia, czy
sytuacja w której ktoś handluje na przykład na terenie spółdzielni, ale to można, jak
rozumiem, także uregulować określając, że to jest przestrzeń, która temu właśnie służy i
powinny być wówczas wnoszone normalne opłaty… (niezrozumiały głos z sali). Tak,
przygotowana do tego, dokładnie. Więc tutaj ja nie widzę problemu, żeby rzeczywiście
nad samą tą uchwałą się pochylić. W kontekście tej na razie, jak rozumiem, wirtualnej
kwoty ponad... blisko 16 milionów złotych, która ma być zgodnie z tarczą 4.0 dopiero ale
jednak dostępna dla samorządów, będziemy oczywiście w miarę tylko możliwości sięgać
po te środki, jeśli tylko to będzie możliwe. Jestem przekonany, że Skarbnik z Jego
służbami wydusi każdą złotówkę. Mieczów u nas dostatek i te dwa również przyjmiemy z
pokorą, ażeby rozwijać nasze miasto skutecznie dalej w przyszłości. Więc, jeśli tylko
będzie to możliwe naprawdę każdą złotówkę z tej tarczy będziemy wykorzystywać dla
dobra mieszkańców. Dziękuję Pani Radna bardzo tutaj za te dobre informacje. Będziemy
informować na pewno Państwa Radnych na bieżąco jak wyglądają nasze starania i jakie
są efekty tych starań, co ważne, jeśli tylko będzie to oczywiście możliwe na inwestycje to
będzie super rewelacja. W kontekście linii nr 13 tutaj poddamy to analizie i postaramy się
rzeczywiście, jeśli to będzie możliwe, linii 13, czy 7, o tak, ażeby odpowiedzieć
pozytywnie. Zwłaszcza że – z tego co pamiętam – istniała w ubiegłym roku taka linia,
która być może rozwiązałaby w jakiś sposób też i tę kwestię, wakacyjna na Grabinę,
natomiast z tego co wiem w tej chwili nikt się nie zwracał do urzędu. O ile w ubiegłym
roku były takie propozycje, pomysły i myśmy na nie odpowiedzieli pozytywnie, o tyle w
tym roku takiego pomysłu nikt nawet nie zgłaszał, jeśli chodzi o taką linię wakacyjną do
Grabiny. Natomiast jesteśmy otwarci także na tego rodzaju wakacyjne rozwiązania, bo
wiemy, że sporo osób biega w tamtych terenach. (niezrozumiałe słowa z sali) No tam, no
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nie, ale tutaj mówimy o tym, że biegają już później po lasach a dojeżdżają tam jednak
bezpiecznie komunikacją miejską albo samochodami. Więc jest taka opcja. Ewentualnie
dla tych, którzy wypoczywają na Grabinie, ewentualnie na „patelni”. Więc tutaj jesteśmy
otwarci na pozytywną także decyzję. Dziękuję za zgłoszenie tego problemu. W przypadku
opaski, Pani Przewodnicząca – tutaj zwracam się do Pani Radnej Małgorzaty Struzik - jeśli
dobrze pamiętam to był już przetarg ogłoszony i będzie inwestycja realizowana, ale
muszę to jeszcze sprawdzić, dobrze. Więc przypilnujemy tego bo wiem, że to jest… jest
zapisane w budżecie. Ja pamiętam, że przetarg już został chyba nawet rozstrzygnięty, ale
muszę to jeszcze potwierdzić. Natomiast przeanalizujemy oczywiście tutaj pytanie Pana
Radnego Chrobota, przeanalizujemy kwestie pisma, które rzeczywiście dosłownie ze dwa
dni temu wpłynęło. Jest w tej chwili w służbach Skarbnika poddawane analizie. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo Panie Prezydencie. I ad vocem Pani Radna, proszę. Chociaż ja chciałem
przypomnieć, że jesteśmy w: odpowiedzi na interpelacje, więc może w Sprawach
różnych.”

Ad. pkt 12
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
Spraw różnych. Proszę bardzo i teraz udzielam Pani głosu, proszę bardzo. Prosiłbym nacisnąć
jeszcze raz. Ktoś z Państwa w Sprawach różnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani
Przewodnicząca. Proszę podłączyć mikrofon Pani Radnej. (niezrozumiałe głosy z sali) Tak
jest, dzisiaj mamy lekkie zamieszanie z uwagi na COVID-19. Prosiłem Państwa o bardziej
swobodne zajęcie miejsc. Proszę bardzo.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Znaczy w kwestii ad vocem
chciałam. Myślałam że nie wyeliminowaliśmy tego sformułowania z dyskusji, ale jak widać
Pan Przewodniczący ma moc sprawczą. Panie Prezydencie, te 15.800.000 to jest kwota,
która jest przeznaczona na inwestycje. Jeśli Pan to porównuje do mieczy, których ma Pan
dużo to ja powiem tak: to nie są nagie, to są miecze które… to jest w zasadzie narzędzie,
które ma Pan do wykorzystania, taki limit środków, który może zrealizowany na inwestycje
w mieście Płocku i nie jest on uwarunkowany tym, czy miało to związek z powstaniem
epidemii, czy nie, tylko na każdą inwestycję, którą chcemy. Oczywiście stosowny wniosek
trzeba złożyć. Myślę że szczegóły, jak sądzę, Pan Skarbnik bardzo szybko uzyska. Natomiast
w kwestii tych dzikich targowisk to nie zgodzę się, bo targowisko, jak wszyscy wiemy –
mieszkamy, ja od urodzenia, w Płocku – i doskonale wiemy o tym, że targowisko na osiedlu
Międzytorze funkcjonuje od kilkudziesięciu lat, w związku z tym to jeśli popełniliśmy błąd,
jeśli nie dopisaliśmy pewnych miejsc, które są, nie wiem, na terenach spółdzielni
mieszkaniowych, to spróbujmy to zweryfikować. Natomiast chciałabym znaleźć jakieś
rozwiązanie dla osób, które handlują płodami rolnymi i to nie jest tylko i wyłącznie
uwarunkowane tym, że one chcą tam targować, tylko jest takie zapotrzebowanie
mieszkańców. Na przykład duże osiedle Podolszyce, cały czas mówimy o targowisku,
stworzeniu targowiska, czy miejsca do handlu takimi zielonymi warzywami, owocami, które
chcielibyśmy stworzyć na Podolszycach i cały czas nie możemy znaleźć lokalizacji. Ale
zapotrzebowanie mieszkańców jest, że chcą tam zakupić te owoce, czy warzywa. I w związku
z tym chciałabym tylko, żebyśmy jakbyśmy w ten sposób nie karali tych ludzi, czy po drugiej
stronie Wisły – myślę o Radziwiu – gdzie rzeczywiście też są takie miejsca o których
dokładnie wiemy, jeśli jeździmy na te osiedla, to wiemy dokładnie gdzie są, żeby postarać się
wypracować może w okresie sezonowym chociaż, nie mówię całym rokiem, ale wiemy
dokładnie w jakich miesiącach taki handel się odbywa, po to, żeby – raz – nie utrudniać
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mieszkańcom, że mogą zakupić te towary w miejscu, gdzie jest miejsce najbliższe ich
miejsca zamieszkania, a dwa – nie starajmy się karać tych ludzi, którzy robią to też w dobrej
wierze. To takie tylko moje przemyślenie. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja może kilka
słów na temat targowisk. Funkcjonowanie targowisk, Szanowni Państwo, reguluje ustawa
o targowiskach. Ustawa o targowiskach, która liczy sobie lat blisko 30. Samorządy
miejskie działają właśnie w oparciu o ustawę o targowiskach i to nie jest tak, że
ktokolwiek zechce może w dowolnym dla siebie najbardziej wygodnym miejscu wystawić
stragan i handlować. Bo oczywiście często spotykamy takie sytuacje, że ktoś z płodami
rolnymi staje na przykład pod sklepem a w sklepie ktoś handluje tym samym towarem,
opłacając podatki, opłacając czynsz i trudno się dziwić, żeby tutaj obowiązywała jakaś
wolna amerykanka. Od tego właśnie jest prawo w formie ustawy i samorząd porusza się
właśnie w ramach wyznaczonego prawa w formie ustawy. Tam regulujemy czym jest
opłata targowa i tam regulujemy, iż opłata handlowa w miejscu niewyznaczonym ma
troszeczkę wyższą stawkę. Do tego, żeby utworzyć gdzieś targowisko potrzebna jest
zgoda właściciela terenu. Nawet, jeżeli jest to teren prywatny również obowiązuje tam
opłata targowa. Jako przykład podam Tyger, prywatne targowisko przez wiele lat
funkcjonujące w Płocku, gdzie również pobierana była przez miasto opłata targowa w
porozumieniu z właścicielem terenu, ale do tego jest potrzebna zgoda dwóch stron. I
jeszcze jedna rzecz co do targowiska na Podolszycach, nie wszyscy Państwo pamiętacie,
ale na prośbę i wniosek ludzi zainteresowanych handlem przez kilka lat targowisko na
Podolszycach funkcjonowało, zresztą za Prezydenta Milewskiego. Funkcjonowało na
Podolszycach Północ. Ale ponieważ nie było ono bezpośrednio przy blokach, tylko 100,
200, 300 metrów dalej, to targowisko upadło śmiercią naturalną. Rynek jest tutaj też
trochę bezwzględny. Natomiast nie możemy pozwolić, według mnie, i tak zresztą prawo
to reguluje, na to żeby ktokolwiek zechciał handlować gdzie chce. Od tego są przepisy
ustawowe i stąd nasze również lokalne prawo w tej materii. To tyle od siebie w temacie
targowisk. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos, Szanowni Państwo, w Sprawach
różnych? Nie widzę więcej zgłoszeń. Zatem, Szanowni Państwo, ponieważ była to sesja
absolutoryjna ja chciałbym, Panie Prezydencie, teraz już na spokojnie jeszcze raz
pogratulować i podziękować Panu za solidną, dobrą pracę na rzecz miasta, a jednocześnie
pogratulować wytrzymałości i wytrwałości. Niestety prawo również w materii czarnego PR
jest brutalne, a właściwie dziury w tym prawie polskim są takie, że można różne brzydkie
rzeczy na temat ludzi publicznych mówić. Gratuluję Panu wytrwałości i wytrzymałości, że
Pan to znosi bardzo dzielnie ku chwale naszego miasta. I chciałbym też podziękować
Państwu, wszystkim Państwu Radnym, szczególnie akurat, znaczy może szkoda, że nie
jesteśmy tradycyjnie w komplecie, ale chciałbym podziękować za to, że ja z roku na rok
przekonuję się włączając od czasu do czasu sprawozdanie z Sejmu, że to w jaki sposób
my z sobą rozmawiamy, to jest naprawdę wersal, to jest wysoki poziom kultury. Ja życzę
sobie i mieszkańcom naszego miasta i nam wszystkim, żebyśmy dalej, nawet nie
zgadzając się politycznie, nie zgadzając się nieraz merytorycznie, potrafili ze sobą
rozmawiać tak, jak rozmawiamy, nie biorąc przykładu z ulicy Wiejskiej. Mówię to po raz
kolejny. Dziękuję Państwu za to. Czy ktoś w Sprawach różnych chciałby jeszcze zabrać
głos? Nie widzę. Zamykam XXI sesję rady miasta.”
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Ad. pkt 13
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XXI Sesji
Rady Miasta Płocka.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
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