SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA PŁOCKA W 2005 r.
1. W okresie od dnia 25 stycznia 2005 r. (XXXVI Sesja Rady Miasta Płocka) do dnia 29 grudnia 2005 r.
(L Sesja Rady Miasta Płocka) Rada Miasta Płocka podjęła ogółem 241 uchwał.
2. Z tego:



210 uchwał pozostawało w gestii Prezydenta Miasta Płocka;
31 uchwał pozostawało w gestii Przewodniczącego Miasta Płocka;

3. Spośród 241 podjętych uchwał:




199 zostało zrealizowanych,
38 jest w trakcie realizacji,
4 nie zostały zrealizowane.

4. Problematyka spraw podejmowanych w uchwałach Rady Miasta Płocka:


12 uchwał dotyczyło spraw z zakresu gospodarki przestrzennej, tj.:

-

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu,
przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Płocka,
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonego terenu,
ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków,
znajdującym się na terenie miasta Płocka.

-

Spośród 12 uchwał z tego zakresu:
o 8 zostało zrealizowanych,
o 4 są w trakcie realizacji.


33 uchwały dotyczyły spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami tj.:

-

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock w prawo własności,
ustalenia lub zmiany nazw ulic i pasażu;
nabycia części nieruchomości zabudowanej,
wydzierżawienia nieruchomości gruntowych,
ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Skarbu Państwa,
wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Budowa zintegrowanej bazy danych obiektów mapy
katastralnej, mapy zasadniczej oraz integracja z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie
rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych Województwa Mazowieckiego”
finansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.

-

Spośród 33 uchwał z tego zakresu:
o 24 zostały zrealizowane,
o 7 jest w trakcie realizacji,
o 2 nie zostały zrealizowane.


29 uchwał dotyczyło spraw z zakresu oświaty tj.:

-

zmian organizacyjnych w publicznych placówkach oświatowych,
założenia publicznych placówek oświatowych,
ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych,
określania zasad tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osób pełniących stanowiska
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-

kierownicze w szkołach i placówkach,
przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
wyrażenia zgody na adaptację części domu parafialnego na osiedlu Radziwie na potrzeby Miejskiego
Przedszkola Nr 13 w Płocku,
przystąpienia do programów stypendialnych,
zmiany imienia szkole,
budowy przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe,
zasad udzielania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez inne podmioty niż miasto Płock oraz
niepublicznym placówkom oświatowym,
regulaminu wynagradzania nauczycieli,
zmiany Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych,
wyrażenia zgody na jednorazowe odstępstwo od terminu składania wniosku o dotowanie szkoły
publicznej,
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Płock
oraz za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Płock.

Spośród 29 uchwał z tego zakresu 29 zostało zrealizowanych.


17 uchwał dotyczyło spraw z zakresu polityki gospodarczej, tj.:

-

-

zmiany uchwały w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
środkami komunikacji miejskiej w Płocku,
Programu "Płock dla przedsiębiorczych",
zwolnienia z opłat z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na terenie Miasta
Płocka,
gminnego transportu zbiorowego,
zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie,
zgody na zwolnienie z długu Spółki Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.,

-

przystąpienia do sporządzania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Płocka,

-

uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka,

-

powołania Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”,
wyrażenia zgody na zawarcie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego porozumienia w sprawie wspólnego
przystąpienia do Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG z projektem „Region Płocki – Regionem
Europejskim”,
przyjęcia „Karty współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego”,
przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka na 2006 r.”.

-

-

Spośród 17 uchwał z tego zakresu:
o 12 zostało zrealizowanych,
o 5 jest w trakcie realizacji.


47 uchwał dotyczyło spraw związanych z budżetem, tj.:

-

uchwalenia budżetu i zmian w Budżecie Miasta Płocka,
wyboru banku do Bankowej Obsługi Budżetu Miasta Płocka,
udzielania poręczeń finansowych,
zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatkow bieżących wykraczających poza rok
budżetowy,
otrzymania dofinansowania inwestycji,
utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka,
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,
udzielenia pomocy finansowej,
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. “Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock IV etap”,

-
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-

założeń i harmonogramu do opracowania projektu budżetu miasta Płocka,
wydatków Budżetu Miasta , które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Spośród 47 uchwał z tego zakresu:
o 41 zostało zrealizowanych,
o 5 jest w trakcie realizacji.
o 1 nie została zrealizowana.


20 uchwał dotyczyło spraw z zakresu zdrowia i opieki społecznej, tj.:

-

zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta
Płocka na rok 2005 lub przyjecia Programu na 2006 r.,
zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie realizacji zadań powiatu płockiego z zakresu
działania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku,
zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu porozumienia w sprawie wykonania w 2005 r. zadań
edukacyjnych rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej i przeznaczenia na nie środków PFRON,
przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich
2004 - 2006,
zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Gminy Płock na rzecz sąsiadujących gmin z
przeznaczeniem na gminne ośrodki zdrowia,
zawarcia z Wojewodą Mazowieckim porozumienia w sprawie uruchomienia i prowadzenia
środowiskowego domu samopomocy,
przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie
Wytrzeźwień w Płocku w roku 2005 osób z terenu Gminy Szczawin Kościelny,

-

ustalenia opłat za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych.

Spośród 20 uchwał z tego zakresu:
o 18 zostało zrealizowanych,
o 2 są w trakcie realizacji.


9 uchwał dotyczyło spraw z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, tj.:

-

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i ustalenia
dopłaty dla grup taryfowych odbiorców,
udzielenia akceptacji dla sposobu zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym opartego na
partnerskiej współpracy z podmiotem działającym jako spółka operatorska,
uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków,
wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji stanowiącego załącznik do rozporządzenia
Wojewody Mazowieckiego w sprawie określenia obszaru i granic aglomeracji,
wyrażenia opinii dotyczącej wydania przez Wojewodę Mazowieckiego zezwolenia na realizację zadania
inwestycyjnego o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000 p.n. „Budowa oczyszczalni wód
opadowych Grabówka”,
ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Płocka,
zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia lub zaliczenia do
kategorii dróg krajowych
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.

-

Spośród 9 uchwał z tego zakresu:
o 5 zostało zrealizowanych,
o 4 są w trakcie realizacji.
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3 uchwały dotyczyły spraw podatkowych tj.:

-

zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu
opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego,
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku,
określenia wysokości stawek podatków transportowych.

-

Spośród 3 uchwał z tego zakresu 3 są w trakcie realizacji.

–
–
–
–
–
–

8 uchwał dotyczyło sprawy z zakresu kultury, sportu i turystyki, tj.:
utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Mazowieckie
Stowarzyszenie Kultury i Sportu,
wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Bolesława III Krzywoustego,
zmiany uchwały w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i
edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Płock do projektu „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”,
wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płocka do projektu „Rozwój Historycznych Starówek w środkowej i
Wschodniej Europie”,
wyrażenia zgody na umieszczenie na tablicach pomnika 13-tu Straconych nazwisk 13 mieszkańców Płocka i okolic
straconych 18 września 1942 r. w Płocku przy ul. Niecałej, obecnie Plac 13-tu Straconych.

Spośród 8 uchwał z tego zakresu:
o 5 zostało zrealizowane,
o 2 są w trakcie realizacji,
o 1 nie została zrealizowana.


12 uchwał dotyczyło spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tj.:

-

wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych,

-

podwyższenia wysokości wskaźnika procentowego określającego maksymalną wysokość dodatku mieszkaniowego,

-

polityki mieszkaniowej Miasta Płocka,

-

zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu,
uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zasad refundacji kosztów poniesionych przez podmioty na realizację
infrastruktury technicznej dla budownictwa mieszkaniowego,
współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w budowie 61 mieszkań w latach 2005 - 2006,
zmiany terminu współużytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Płock będących we
współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem
gminy,
zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
Płocka,

-

o
o

Spośród 12 uchwał z tego zakresu:
7 zostało zrealizowanych,
5 jest w trakcie realizacji.



12 uchwał dotyczyło spraw z zakresu inwestycji, tj.:

-

uzgodnienia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym,
wyrażenia opinii dotyczących wydania przez Wojewodę Mazowieckiego zezwoleń na realizację zadań
inwestycyjnych o potencjalnym wpływie na stan obszaru Natura 2000,
wyrażenia opinii dot. „Przebudowy sieci i urządzeń energetycznych związanych z realizacją I odcinka dróg
dojazdowych do II przeprawy mostowej,

-

-

realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie i modernizacja sieci ciepłowniczej położonej w Płocku przy ul.
Tumskiej – etap II i III” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz
z infrastrukturą”,
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-

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie
opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej regulacji rzeki Słupianki,

Spośród 12 uchwał z tego zakresu:
o 11 zostało zrealizowanych,
o 1 jest w trakcie realizacji.


39 uchwał dotyczyło spraw różnych, tj.:

-

zmian w Statucie Miasta Płocka,
wyboru lub odwołania ławników sądowych,
przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta oraz ramowego planu pracy Rady Miasta,

-

zatwierdzenia statutów Osiedli Miasta Płocka,
rozpatrzenia skarg,

-

zatwierdzenia sprawozdania za 2004 r. z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku,
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2004 r.,

-

nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku,
zmian w podziale Miasta Płocka na obwody głosowania,

-

ustalenia składu osobowego komisji Rady Miasta,

-

wniosku o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku,
likwidacji Biura Funduszy i Informacji Europejskiej Jednostka Budżetowa w Płocku,

-

nadania medalu „Zasłużony dla Płocka”,
zrzeczenia się mandatu radnego,

-

nadania Statutu Miejskiego Zarządu Dróg,
zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka,
delegowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Spośród 39 uchwał z tego zakresu 39 zostało zrealizowanych.
Uchwały, które nie zostały zrealizowane:
1) 640/XXXVI/05 w sprawie zamiany części nieruchomości zabudowanych oznaczonych nr ewid. 694/54 (ul.
Kobylińskiego), 930/1 (ul. Kolegialna 26 c), 929 (ul. Kolegialna 26 b), 508/2 (ul. Tumska 13) stanowiących
własność Gminy Płock na prawo użytkowania wieczystego w nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 505:
Konieczność sprostowania oznaczenia w KW 766 i KW 49005.
2) 643/XXXVI/05 w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą
Mazowieckie Stowarzyszenie Kultury i Sportu:
Rada Miasta Płocka wyraziła zgodę na utworzenie wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Powiatem
Płockim stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Mazowieckie Stowarzyszenie Kultury i Sportu,
przyjęła statut Stowarzyszenia i wyznaczyła Pana Piotra Kuberę jako reprezentanta gminy Płock w komitecie
założycielskim Stowarzyszenia. Jednakże w 2005 r. Urząd Marszałkowski nie zorganizował spotkania założycielskiego.
3) 781/XLV/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej
Płock – IV etap” - zakup 6 sztuk
Uchwała nie została zrealizowana, ponieważ nie zostały przyznane środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Warszawie na zakup 6 sztuk autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock.
4) 823/XLVII/05 w sprawie Akceptacji kwoty dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości zabudowanej ozn. 694/60 i
424/3 (ul. Kobylińskiego) oraz prawa własności lokali użytkowych z udziałem w nieruchomości położonych w
Płocku ozn. jako działki 930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929 (ul. Kolegialna 26 b), 508/2 (ul. Tumska 13) stanowiących
własność Gminy Płock na prawo użytkowania wieczystego w nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 505 (ul.
Tumska 11a)
Konieczność sprostowania oznaczenia w Księgach Wieczystych.
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