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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY MIASTA PŁOCKA w 2004
r.

I.

W okresie od dnia 27 stycznia 2004 r. (XX Sesja Rady Miasta Płocka) do dnia 28
grudnia 2004 r. (XXXV Sesja Rady Miasta Płocka) Rada Miasta Płocka podjęła
ogółem 271 uchwał.

II.

Z tego:

 247 uchwały pozostawały w gestii Prezydenta Miasta Płocka;
 24 uchwały pozostawały w gestii Przewodniczącego Miasta Płocka;
III.

Spośród 271 podjętych uchwał:





IV.

221 zostało zrealizowanych,
44 są w trakcie realizacji,
5 nie zostało zrealizowanych,
1 zostanie zrealizowana w 2005 r.

Problematyka spraw podejmowanych w uchwałach Rady Miasta Płocka:

 116 uchwał dotyczyło spraw z zakresu gospodarki przestrzennej, tj.:
-

zarzutów i protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu,
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu,
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonego terenu,

Spośród 116 uchwał z tego zakresu:
o 102 zostały zrealizowane,
o 14 jest w trakcie realizacji,

 7 uchwał dotyczyło spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami tj.:
-

-

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu sprzedaży na własność,
będących w użytkowaniu wieczystym , części ułamkowych nieruchomości gruntowych,
stanowiących własność Gminy Płock, związanych z lokalami mieszkalnymi,
ustalenia lub zmiany nazw ulic i ronda;
przejęcia przez Gminę Płock w formie darowizny nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Łąck.

Spośród 7 uchwał z tego zakresu:
o 5 zostało zrealizowanych,
o 1 jest w trakcie realizacji,
o 1 nie została zrealizowana.

 26 uchwał dotyczyło spraw z zakresu oświaty tj.:
-

zmian organizacyjnych w publicznych placówkach oświatowych,
likwidacji publicznych placówek oświatowych,
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-

ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych, szkół
podstawowych, gimnazjów, przedszkoli,
określania zasad tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osób pełniących
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach,
założenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
przystąpienia do programów stypendialnych,
zmiany imienia szkole,
budowy przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe,
wspierania działalności szkół wyższych,
zawierania porozumień międzygminnych dotyczących przyjęcia przez Gminę Płock zadań
publicznych w zakresie oświaty powierzonych przez zainteresowane gminy,
zasad udzielania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez inne podmioty niż
miasto Płock oraz niepublicznym placówkom oświatowym,
regulaminu przyznawania składników wynagrodzenia nauczycieli.

Spośród 26 uchwał z tego zakresu:
o 23 zostały zrealizowane,
o 3 są w trakcie realizacji.

 12 uchwał dotyczyło spraw z zakresu polityki gospodarczej, tj.:
-

wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego w spółce;
zasad wnoszenia i cofania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach z
udziałem Gminy Płock,
przystąpienia z PKN Orlen S.A. do tworzenia wspólnego przedsięwzięcia pn. Park
Przemysłowo – Technologiczny w Płocku,
utworzenia spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Płocka pod firmą „Płocki Park
Przemysłowo - Technologiczny” S.A.,
wyrażenia woli powołania Związku Miast i Gmin Mazowsza oraz uczestniczenia w tym
związku miasta Płocka jako założyciela,
zmiany określenia stref cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen urzędowych
obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Płocka,
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji
miejskiej świadczone przez spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.,
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Płocka,
udzielenia poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z
tytułu zaciągniętego kredytu przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej –
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
utworzenia Biura Funduszy i Informacji Europejskiej Jednostka Budżetowa w Płocku,

Spośród 12 uchwał z tego zakresu:
o 10 zostało zrealizowanych,
o 2 jest w trakcie realizacji.

 36 uchwał dotyczyło spraw związanych z budżetem, tj.:
-

uchwalenia budżetu i zmian w Budżecie Miasta Płocka,
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w 2004 r. przedsięwzięcia p.n. “Zakup sześciu
autobusów dla Komunikacji Miejskiej - Spółki z o.o. w Płocku – II etap”,
zmiany uchwały w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej – Miejski
Zarząd Dróg w Płocku,
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-

-

zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących
pokrycia w planowanych dochodach Budżetu Miasta Płocka w 2004 r.,
emisji obligacji gminnych,
zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego na
dofinansowanie przygotowania projektu inwestycyjnego dotyczącego zadań: “Rozbudowa
LO im. Jagiełły” oraz “ Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej”,
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w
Płocku od 2000 r.,
udzielenia poręczenia finansowego dla Płockiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z tytułu
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie,
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania oraz
wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych
kategorii zaszeregowania obowiązującej w budżetowych jednostkach organizacyjnych,
założeń i harmonogramu do opracowania projektu budżetu miasta Płocka,
wydatków budżetu miasta , które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
wyboru banku do Bankowej Obsługi Budżetu Miasta Płocka.

Spośród 36 uchwał z tego zakresu:
o 33 zostało zrealizowanych,
o 2 nie zostały zrealizowane,
o 1 zostanie zrealizowana w 2005 r.

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

przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na terenie miasta Płocka na rok 2003 i 2004,
zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
zmian w uchwale w sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku
trwałego SZPZOZ w Płocku,
zmian w składzie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Płocku,
określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej i przeznaczenia na nie środków
PFRON,
upoważnienia Pana Mariusza Krzyżaniaka - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy
społecznej,
przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Miasta Płocka”,
wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez SZPZOZ w Płocku,
umorzenia pożyczki udzielonej SZPZOZ w Płocku,
zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat jak również tryb ich pobierania,
zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
przyznane pod warunkiem ich zwrotu,

-

ustalenia opłat za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w całodobowych placówkach opiekuńczo –
wychowawczych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z tych opłat,

-

organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Spośród 18 uchwał z tego zakresu:
o 16 zostało zrealizowanych,
o 2 są w trakcie realizacji,
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 12 uchwał dotyczyło spraw z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, tj.:
-

-

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
za okres od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r. i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych
odbiorców,
uchwalenia „Programu ochrony środowiska” i „Planu gospodarki odpadami” dla miasta
Płocka,
uchylenia uchwały Nr 1014/XLIX/02 Rady Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia w
punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie miasta Płocka obowiązku ustalania
tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu,
zmiany uchwały w sprawie ustalenia formy organizacyjno – prawnej Zakładu Usług
Miejskich „Muniserwis” w Płocku,
opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie,
wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie miasta Płocka,
zmiany uchwały w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej – Miejski
Zarząd Dróg w Płocku,
zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia
kategorii dróg krajowych odcinków drogi krajowej nr 62,
zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg krajowych na terenie miasta Płocka.

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

 4 uchwały dotyczyły spraw podatkowych tj.:
-

ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości,
ustalenia stawek podatku od posiadania psów,
przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. celem
wymiaru podatku rolnego na rok 2005,
przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r. celem wymiaru podatku leśnego,

Spośród 4 uchwał z tego zakresu:
o 4 są w trakcie realizacji.

 1 uchwała dotyczyła sprawy z zakresu kultury, sportu i turystki, tj.:
- utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Mazowieckie
Stowarzyszenie Kultury i Sportu.
Uchwała nie została zrealizowana.

 7 uchwał dotyczyło spraw z zakresu mieszkalnictwa, tj.:
-

polityki mieszkaniowej Miasta Płocka,
wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości zabudowanej lub lokalu,
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004-2008,
stawek czynszu regulowanego za 1 m.kw. powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych dla
zasobów mieszkaniowych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.
w Płocku,
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-

zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
realizacji zadania budowy mieszkań czynszowych we współpracy Gminy Płock i Spółki
MZGM – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w latach 2004 – 2005.

Spośród 7 uchwał z tego zakresu:
o 1 została zrealizowana,
o 6 jest w trakcie realizacji.

 4 uchwały dotyczyły spraw z zakresu inwestycji, tj.:
-

-

-

budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej ,
komisariatu Policji i podstacji Pogotowia Ratunkowego na Osiedlu Podolszyce Północ;

rozbudowy monitoringu wizyjnego w Płocku,
zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych dla realizacji projektów p.n. “Budowa
dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa
odcinka I i II “, “Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w
Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V”, zgłoszonych do dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego – Transport w latach 2005 – 2006,
ustalania zasad i upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka do nabywania przez Gminę
Płock nieruchomości z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą “ Budowa
obwodnicy północnej miasta Płocka”.

Spośród 4 uchwał z tego zakresu:
o 1 nie została zrealizowana,
o 3 są w trakcie realizacji.

 28 uchwał dotyczyło spraw różnych, tj.:
-

zmian w Statucie Miasta Płocka,
wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Miasta na posrebrzanych łyżeczkach,
podpisania umowy o współpracy z Gminą Thurrock w Wielkiej Brytanii,
zatwierdzenia Sprawozdania za 2003 r. z działalności Miejskiego Rzecznika
Konsumentów w Płocku,
wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a
Wojewodą Mazowieckim dot. powierzenia Miastu Płock prowadzenia niektórych spraw z
zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
zmian w Regulaminie Rady Miasta Płocka,
delegowania reprezentanta Rady Miasta do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Płocku,
ustalenia składu osobowego komisji Rady Miasta,
stwierdzenia wygaśnięcia funkcji Przewodniczącego Rady Miasta,
wygaśnięcia i obsadzenia mandatu radnego,
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2003 r.,
zgłoszenia do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie,
powołania Kierownika USC,
ufundowania sztandaru dla Zakładu Karnego,
nadania medalu „Zasłużony dla Płocka”,

6

-

przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta oraz ramowego planu pracy Rady
Miasta.

Spośród 28 uchwał z tego zakresu:
o 23 zostały zrealizowane,
o 5 jest w trakcie realizacji.
V.

Uchwały, które nie zostały zrealizowane:

1) 518/XXVII/04 - zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego
na dofinansowanie przygotowania projektu inwestycyjnego dotyczącego zadania p.n.
“Rozbudowa LO im. Jagiełły” - Zadanie inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania w ramach
kredytu preferencyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przygotowania projektu
inwestycyjnego dotyczącego zadania p.n. “Rozbudowa LO im. Jagiełły” nie spełniało wymogów
formalnych. Bank Gospodarstwa Krajowego kredytował same projekty na obiekty oświatowe, a
ponieważ zgłoszone zadanie dotyczyło rozbudowy istniejącego budynku Liceum, wobec tego Bank
odmówił udzielenia kredytu.

2) 583/XXX/04 - utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod
nazwą Mazowieckie Stowarzyszenie Kultury i Sportu - Uchwała nr 583/XXX/04 straciła moc z
dniem podjęcia uchwały nr 643/XXXVI/05 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Mazowieckie Stowarzyszenie
Kultury i Sportu. Stowarzyszenie zostało powołane z woli Województwa Mazowieckiego,
Miasta Płock oraz Starostwa Płockiego. Stowarzyszenie ma na celu pozyskiwanie środków
finansowych z różnych źródeł. W tym również środków pomocowych Unii Europejskiej.
Większość środków finansowych na budowę hali sportowo – widowiskowej w Płocku
Stowarzyszenie będzie mogło pozyskać z funduszy strukturalnych, przeznaczonych na
działania związane z rozwojem turystyki, rozbudową lokalnej bazy kulturalnej, sportowej i
turystycznej. Powstanie hali wpłynie w znacznym stopniu na uatrakcyjnienie oferty
turystycznej Płocka. Terenem działania Stowarzyszenia jest Województwo Mazowieckie,
siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

3) 585/XXX/04 - zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych dla realizacji
projektów p.n. “Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku
– Etap I. Budowa odcinka I i II “, “Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy
mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V”, zgłoszonych do dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego – Transport w latach 2005 – 2006 - W 2004 roku Miasto Płock podjęło
starania o uzyskanie środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata
2004 – 2006 na realizację Projektu pn. “Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II
przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” oraz Projektu pn. “Budowa
dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa
odcinka IV i V”. Przedmiotowa uchwała stanowiła gwarancję zabezpieczenia wkładu
własnego Miasta Płock w wysokości 25% wydatków kwalifikowanych projektów oraz kosztów
niekwalifikowanych w związku z realizacją inwestycji w kolejnych latach ich realizacji. Ze
względu na toczące się od dnia 04.05.2004r. procedury aplikacyjne konieczne stało się
zaktualizowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji przedmiotowego
Projektu i przesunięcie terminu jego zakończenia do roku 2006 oraz biorąc pod uwagę, że
Decyzją nr 15/04 z dnia 29.12.2004 roku Minister Infrastruktury działając jako Instytucja
Zarządzająca przyznał dofinansowanie realizacji Projektu pn. “Budowa dróg dojazdowych
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(krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” zgodnie ze
zgłoszonym wnioskiem o dofinansowanie, zasadne i celowe było określenie zasad i źródeł
zabezpieczenia środków na finansowanie odrębnie dla każdego z Projektów. W związku z
powyższym uchwała Nr 585/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004r została
uchylona Uchwałą Nr 661/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22.02.2005 roku w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych na 2006 rok, niezbędnych dla realizacji projektu pn.
“Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I.
Budowa odcinka I i II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i jednocześnie
zastąpiona tą Uchwałą i Uchwałą Nr 662/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia
22.02.2005r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w latach 2006 – 2007,
niezbędnych dla realizacji projektu pn. “Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II
przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” w związku ze zgłoszeniem
inwestycji do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

4) 592/XXXII/04 - przyjęcia przez Gminę Płock w formie darowizny nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Łąck - Gmina Łąck uchwałą nr XII/173/2004 z
dnia 8.12.2004 r. postanowiła wrazić zgodę na zbycie w formie sprzedaży na rzecz Miasta
Płocka nieruchomości wraz z naniesieniami, stanowiącymi własność Gminy Łąck,
położonych na terenie miasta Płocka oznaczonych w bazie ewidencji gruntów i budynków
jako działki nr 16, 18, 32 i 31 obręb “Ciechomice”.
5) 599/XXXII/04 - zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. “Zakup
autobusów dla Komunikacji Miejskiej III etap” – zakup 6 sztuk. - Z uwagi na przesunięcie
terminu podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej uchwała została uchylona.
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Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Płocka
w okresie od 27 stycznia 2004 r. do 28 grudnia 2004 r.

Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

XX SESJA RADY
MIASTA
27.01.2004 r.
368/XX/04

uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2004
rok

Uchwała zrealizowana:
Budżet Miasta Płocka na 2004 rok realizowano wg. wielkości przyjętych
w uchwale.

369/XX/04

rozpatrzenia zarzutu Elżbiety Dąbrowskiej,
Uchwała zrealizowana:
Bożeny Brzezińskiej i Marioli Wojtalewicz do
Projekt planu uchwalony uchwałą nr 641/XXXV/05 z dnia 25.01. 2005 r.
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Płocku u zbiegu ulic
Osiedlowej i Kutnowskiej

370/XX/04

rozpatrzenia zarzutu Andrzeja i Agnieszki
Grotkowskich do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic
Osiedlowej i Kutnowskiej

Uchwała zrealizowana:
Projekt planu uchwalony uchwałą nr 641/XXXV/05 z dnia 25.01. 2005 r.

1

Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

371/XX/04

uchylenia uchwały Nr 752/XXXVI/01 Rady
Uchwała w trakcie realizacji:
Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2001 r. w
Oczekiwanie na wydanie pozwolenia w sprawie sprzedaży przedmiotowej
sprawie uchylenia uchwały Nr
nieruchomości od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
1030/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19
maja 1998 r. oraz przeznaczenia do sprzedaży
w formie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości
zabudowanej położonej w Płocku przy ul.
Kwiatka 7

372/XX/04

polityki mieszkaniowej Miasta Płocka

Uchwała w trakcie realizacji:
Poszczególne elementy uchwały realizowane są sukcesywnie.

373/XX/04

przystąpienia wraz z Polskim Koncernem
Naftowym ORLEN S.A. do tworzenia
wspólnego przedsięwzięcia p.n. Park
Przemysłowo - Technologiczny

Uchwała zrealizowana – podjęto działania celem stworzenia
wspólnego przedsięwzięcia pn. Park Przemysłowo – Technologiczny w
Płocku. Skutkiem działań było powołanie Spółki Zarządzającej Płockim
Parkiem Przemysłowo – Technologicznym.

374/XX/04

wyrażenia woli powołania Związku Miast i
Gmin Mazowsza oraz uczestniczenia w tym
związku miasta Płocka jako założyciela

Uchwała zrealizowana – realizując założenia projektu Rada Miasta
wyraziła wolę przystąpienia do Związku Miast i Gmin Mazowsza.
Uchwały podjęte zostały również przez Radę Miasta Siedlce, Radę
Miasta Ostrołęka oraz Radę Miasta Ciechanowa. Jedynie miasto Radom
do chwili obecnej nie przyjęło uchwały umożliwiającej rozpoczęcie
formalno – organizacyjnego procesu powstania Związku. Jednakże do
czasu przyjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta Radomia nie ma
formalno – prawnej możliwości rozpoczęcia fazy realizacji projektu.

2

Numer uchwały
375/XX/04

376/XX/04

W sprawie
zmiany uchwały Nr 941/XLVI/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 listopada 2004 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za przewozy
środkami masowej komunikacji miejskiej
świadczone przez Komunikację Miejską –
Spółkę z o.o . w Płocku.
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środwiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w
2004 r. przedsięwzięcia p.n. “Zakup sześciu
autobusów dla Komunikacji Miejskiej - Spółki
z o.o w Płocku – II etap”

Sposób realizacji
Uchwała zrealizowana:
Ujednolicono nazewnictwo stref przewozowych w związku z
wprowadzonym od dnia 1 lutego 2004 r. nowym oznaczeniem stref
przewozowych na liniach podmiejskich i podziałem obszaru świadczenia
usług w zakresie komunikacji miejskiej na strefy A, B, C (uchwała Nr
364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 r.)
Uchwała zrealizowana:
Zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.200.000,00 zł.

XXI SESJA RADY
MIASTA
24.02.2004 r.

377/XXI/04

zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr Uchwała zrealizowana:
36 w Płocku
Zgodnie z przepisami prawa przedszkole publiczne może zostać
zlikwidowane po zawiadomieniu przez organ prowadzący o zamiarze
likwidacji placówki: rodziców, właściwego kuratora oświaty oraz właściwy
organ wykonawczy gminy, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem
likwidacji placówki.

378/XXI/04

udzielenia poręczenia finansowego dla Banku Uchwała zrealizowana:
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu
Udzielono poręczenia finansowego, określając okres kredytowania, termin
zaciągniętego kredytu przez Miejski Zakład
spłaty całego zadłużenia oraz środki na jego pokrycie.
Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na
realizację zadania p.n. “Osiedle mieszkaniowe
– dwa budynki mieszkalne w Płocku przy ul.
Kochanowskiego 13”.

3

Numer uchwały
379/XXI/04

W sprawie
ustalenia nazwy ulicy

Sposób realizacji
Uchwała zrealizowana:
Zmieniono nazwę części ulicy „Gwardii Ludowej” (odcinek od ulicy
„Łukasiewicza” do skrzyżowania z ulicą „Batalionów Chłopskich”) na ulicę „7
czerwca 1991 r.”
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr
66 z dnia 24 marca 2004 r., poz. 1675.

380/XXI/04

ustalenia nazwy ulicy

Uchwała zrealizowana:
Zmieniono nazwę ulicy „Błogosławionej Faustyny” na ulicę „Św. Siostry
Faustyny”.
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 66
z dnia 24 marca 2004 r., poz. 1676.

381/XXI/04

zmian w Budżecie miasta Płocka na 2004 r.

Uchwała zrealizowana:
Dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 rok zgodnie z treścią
uchwały, tj.:
- zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
448.446,00 zł.
- zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
200.000,00 zł.
- zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
30.648.446,00 zł.
Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 14 - Przychody i rozchody
budżetu miasta Płocka na 2004 rok:
Zwiększono przychody budżetu miasta Płocka, w poz. 2 – Przychody z
zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) o kwotę
30.000.000,00 zł.
Dokonano zwiększenia deficytu budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
30.000.000,00 zł.
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Numer uchwały
382/XXI/04

W sprawie
uchylenia uchwały nr 774/XXXVII/01 Rady
Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego
pomiędzy torami PKP, ul. Otolińską, ul.
Boryszewską, rzeką Rosicą, projektowaną
trasą mostową, ul. Wyszogrodzką oraz Al.
Piłsudskiego w Płocku

Sposób realizacji
Uchwała zrealizowana:
Ze względu na zmianę przepisów prawnych odstąpiono od sporządzenia
planu miejscowego.

383/XXI/04

miejscowego planu zagospodarowania
Uchwała zrealizowana:
przestrzennego obszaru położonego w rejonie
Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. nr 66 poz. 1678
ulic: Strzeleckiej, Maneżowej, Saperskiej i
Powstańców w Płocku

384/XXI/04

rozpatrzenia zarzutów Andrzeja i Marzanny
Tarka do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

385/XXI/04

Uchwała zrealizowana:
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

rozpatrzenia zarzutów Zofii i Tadeusza Kobla Uchwała zrealizowana:
do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Sółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

5

Numer uchwały
386/XXI/04

W sprawie
rozpatrzenia zarzutów Mieczysława i
Genowefy Cytackich do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zawartego pomiędzy
ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul.
Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami
Piłsudskiego w Płocku

Sposób realizacji
Uchwała zrealizowana:
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

387/XXI/04

rozpatrzenia protestu Anny i Romana
Uchwała zrealizowana:
Pielacińskich do projektu miejscowego planu
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

388/XXI/04

rozpatrzenia protestu Longina Ciarcińskiego Uchwała zrealizowana:
do projektu miejscowego planu
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

389/XXI/04

rozpatrzenia zarzutów Józefa Żółtańskiego
do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

6

Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

390/XXI/04

rozpatrzenia protestu Społecznego Komitetu Uchwała zrealizowana:
Modernizacji ul. Letniej reprezentowanego
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
przez Przewodniczącego Zbigniewa
Kluczyńskiego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

391/XXI/04

rozpatrzenia zarzutów Marioli Wątorskiej do Uchwała zrealizowana:
projektu miejscowego planu
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

392/XXI/04

rozpatrzenia zarzutów Danieli
Lewandowskiej i Urszuli Rybickiej do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
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Numer uchwały
393/XXI/04

394/XXI/04

395/XXI/04

396/XXI/04

W sprawie

Sposób realizacji

rozpatrzenia zarzutów Wandy i Władysława
Staniszewskich do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia zarzutów Zbigniewa
Kluczyńskiego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia zarzutów Anieli Zofii
Mikołajczewskiej do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

rozpatrzenia zarzutów Haliny Lewandowskiej Uchwała zrealizowana:
do projektu miejscowego planu
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

8

Numer uchwały
397/XXI/04

398/XXI/04

399/XXI/04

400/XXI/04

W sprawie

Sposób realizacji

rozpatrzenia zarzutów Grzegorza
Wojewódzkiego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia protestu Czesława i Gabrieli
Serwach do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia zarzutów Romana
Pełnikowskiego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

rozpatrzenia zarzutów Waldemara i Krystyny Uchwała zrealizowana:
Tomczak do projektu miejscowego planu
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

9

Numer uchwały
401/XXI/04

W sprawie
rozpatrzenia protestu Marioli Wątorskiej do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Sposób realizacji
Uchwała zrealizowana:
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

402/XXI/04

rozpatrzenia protestu Danieli Lewandowskiej Uchwała zrealizowana:
i Urszuli Rybickiej do projektu miejscowego
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

403/XXI/04

rozpatrzenia protestu Wandy i Władysława
Staniszewskich do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia protestu Zbigniewa
Kulczyńskiego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

404/XXI/04

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
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Numer uchwały
405/XXI/04

W sprawie
rozpatrzenia protestu Anieli Zofii
Mikołajczewskiej do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Sposób realizacji
Uchwała zrealizowana:
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

406/XXI/04

rozpatrzenia protestu Haliny Lewandowskiej Uchwała zrealizowana:
do projektu miejscowego planu
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

407/XXI/04

rozpatrzenia protestu Grzegorza
Wojewódzkiego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

408/XXI/04

Uchwała zrealizowana:
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

rozpatrzenia protestu Waldemara i Krystyny Uchwała zrealizowana:
Tomczak do projektu miejscowego planu
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

11

Numer uchwały
409/XXI/04

410/XXI/04

411/XXI/04

412/XXI/04

W sprawie

Sposób realizacji

rozpatrzenia Protestu Romana
Pełnikowskiego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia zarzutów Urszuli i Andrzeja
Zielińskich do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia zarzutów Czesława i Gabrieli
Serwach do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia zarzutów Jolanty i Franciszka
Gąsiorowskich do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
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Numer uchwały
413/XXI/04

W sprawie
rozpatrzenia zarzutów Jarosława Kani do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Sposób realizacji
Uchwała zrealizowana:
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

414/XXI/04

rozpatrzenia protestu Romana Ruteckiego do Uchwała zrealizowana:
projektu miejscowego planu
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

415/XXI/04

rozpatrzenia protestów Urszuli Ruteckiej do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia protestów Anny i Grzegorza
Lewandowskich do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

416/XXI/04

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
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Numer uchwały
417/XXI/04

418/XXI/04

419/XXI/04

420/XXI/04

W sprawie

Sposób realizacji

rozpatrzenia zarzutów Anny i Grzegorza
Lewandowskich do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia zarzutów Urszuli Ruteckiej do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia zarzutów Romana Ruteckiego
do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia zarzutów Janiny Kulpa,
Grzegorza Kulpa i Hanny Piaseckiej do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

421/XXI/04

rozpatrzenia protestu Jerzego i Stefanii
Uchwała zrealizowana:
Kaźmierczak do projektu miejscowego planu
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

422/XXI/04

rozpatrzenia protestu Tadeusza
Grzywińskiego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

423/XXI/04

rozpatrzenia protestu Wandy i Grażyny
Uchwała zrealizowana:
Szymanowicz do projektu miejscowego planu
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

424 /XXI/04

rozpatrzenia zarzutów Mazowieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zawartego pomiędzy
ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul.
Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami
Piłsudskiego w Płocku

Uchwała zrealizowana:
Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

15

Numer uchwały
425/XXI/04

426/XXI/04

427/XXI/04

428/XXI/04

W sprawie

Sposób realizacji

rozpatrzenia protestu Ryszarda
Rzymkowskiego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą,
ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia zarzutów Jana Janickiego do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia protestu Mieczysława Ciskiego,
Elżbiety Matlachowskiej – Ciskiej oraz Alicji
Wypych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia zarzutów Kazimierza Rosiaka i
Józefa i Mieczysławy Balcerzak do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zawartego pomiędzy
ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul.
Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami
Piłsudskiego w Płocku

Uchwała zrealizowana:

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

Projekt planu uchwalony Uchwałą nr 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

XXII SESJA RADY
MIASTA
16.03.2004 r.
429/XXII/04

nadania medalu “Zasłużony dla Płocka” prof. Uchwała zrealizowana:
dr hab. inż. Januszowi Zielińskiemu
Rada Miasta przyznała medal „Zasłużony dla Płocka” prof. dr hab. inż.
Januszowi Zielińskiemu – Prorektorowi Politechniki Warszawskiej w
Płocku. Medal został wręczony na Sesji w dniu 30.03.2004 r.

430/XXII/04

nadania Godności Honorowego Obywatela
Miasta Płocka Panu Kazimierzowi
Górskiemu

Uchwała zrealizowana:

zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r.

Uchwała zrealizowana:

431/XXII/04

Rada Miasta przyznała Godność „Honorowego Obywatela Miasta Płocka”
Panu Kazimierzowi Górskiemu. Medal został wręczony na Sesji w dniu
30.03.2004 r.
Dokonano zmian w Załączniku nr 14 – Przychody
miasta Płocka na 2004 rok:

i rozchody budżetu

ZWIĘKSZONO PRZYCHODY
wprowadzono:
poz. 3 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków
publicznych z kwotą 1.000.000,00 zł.
wprowadzono:
§ 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków
publicznych z kwotą 1.000.000,00 zł.
ZWIĘKSZONO ROZCHODY
wprowadzono:
poz. 3 – Udzielone pożyczki z kwotą 1.000.000,00 zł.
wprowadzono:
§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty z kwotą 1.000.000,00 zł.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

432/XXII/04

przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Uchwała zrealizowana:
Płocka na okres od kwietnia do grudnia 2004
Rada Miasta tematy zaplanowane od kwietnia do grudnia 2004 r.
r.
zrealizowała na sesjach Rady.

433/XXII/04

zmiany uchwały nr 364/XIX/03 Rady Miasta
Płocka z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie
określenia stref przewozowych dla
działalności przewozowej lokalnego
transportu zbiorowego realizowanego na
terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin
środkami komunikacji miejskiej przez spółkę
Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.

Uchwała zrealizowana:

ustalania zasad i upoważnienia Prezydenta
Miasta Płocka do nabywania przez Gminę
Płock nieruchomości z przeznaczeniem na
realizację inwestycji pod nazwą “ Budowa
obwodnicy północnej miasta Płocka”

Uchwała w trakcie realizacji:

434/XXII/04

435/XXII/04

Wprowadzone uchwałą zmiany stosowane są w ramach prowadzonej
działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego
na terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin środkami komunikacji miejskiej
przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.

Na podstawie niniejszej uchwały prowadzone są wykupy gruntów
niezbędnych dla realizacji inwestycji budowy obwodnicy północnej
miasta Płocka.

Wyrażenia zgody na wynajęcie “Logos” Sp. z Uchwała zrealizowana:
o.o. w Płocku nieruchomości zabudowanej
Zawarto umowę o wynajęcie nieruchomości.
położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza 26,
stanowiącej własność Gminy Płock
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

436/XXII/04

miejscowego planu zagospodarowania
Uchwała zrealizowana:
przestrzennego terenów przyległych do rzeki
Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. nr 90 poz. 2211
Rosicy od skrzyżowania z ul. Grabówka do
ujścia rzeki Wisły w Płocku

437/XXII/04

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w
kwartale ulic: Topolowa, Kobylińskiego,
Dobrzyńska oraz Kazimierza Wielkiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia protestu Lucjana Zawadzkiego
do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Osiedla
Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana:

438/XXII/04

Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. nr 90 poz. 2212

Utrzymano ustalenia planu.

439/XXII/04

rozpatrzenia zarzutu Czesława Krakowskiego Uchwała zrealizowana:
do projektu miejscowego planu
Utrzymano ustalenia planu.
zagospodarowania przestrzennego Osiedla
Podolszyce Południe w Płocku

440/XXII/04

rozpatrzenia protestu Jadwigi Zawadzkiej do Uchwała zrealizowana:
projektu miejscowego planu
Utrzymano ustalenia planu.
zagospodarowania przestrzennego Osiedla
Podolszyce Południe w Płocku

441/XXII/04

rozpatrzenia protestu Marii i Jarosława
Pardyka do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Osiedla
Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana:
Utrzymano ustalenia planu.
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Numer uchwały
442/XXII/04

443/XXII/04

W sprawie
rozpatrzenia protestu Wiesława
Kruszewskiego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla Podolszyce Południe w Płocku
rozpatrzenia protestu Piotra Gugi do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Osiedla
Podolszyce Południe w Płocku

Sposób realizacji
Uchwała zrealizowana:
Utrzymano ustalenia planu.
Uchwała zrealizowana:
Utrzymano ustalenia planu.

444/XXII/04

rozpatrzenia protestu Młodzieżowej
Uchwała zrealizowana:
Spółdzielni Mieszkaniowej do projektu
Protest częściowo uwzględniony. Wprowadzono korekty w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania
planu.
przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe
w Płocku

445/XXII/04

rozpatrzenia protestu Jadwigi Zawadzkiej do Uchwała zrealizowana:
projektu miejscowego planu
Odrzucono protest w całości.
zagospodarowania przestrzennego Osiedla
Podolszyce Południe w Płocku

446/XXII/04

rozpatrzenia protestu Andrzeja
Drzewieckiego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia protestu Witolda
Kraśniewskiego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana:

447/XXII/04

Protest częściowo uwzględniony. Wprowadzono korekty w projekcie
planu.

Utrzymano ustalenia planu.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

448/XXII/04

rozpatrzenia protestu Komitetu Społecznego Uchwała zrealizowana:
reprezentującego mieszkańców ulic:
Odrzucono protest w całości.
Szczęsnego, Wiśniewskiego i czerwonych
Kosynierów do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Osiedla
Podolszyce Południe w Płocku

449/XXII/04

rozpatrzenia protestu Jadwigi i Ryszarda
Uchwała zrealizowana:
Grzelak, Agnieszki i Pawła Brzozowskich,
Utrzymano ustalenia planu.
Małgorzaty i Andrzeja Przemyłskich oraz
Katarzyny i Mariusza Matczaków do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe
w Płocku

450/XXII/04

rozpatrzenia protestu Henryka
Sztomberskiego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia protestu Mirosława Jarosz
wystepującego w imieniu 62 osób do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Osiedla
Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia zarzutu Bożeny Gołębiewskiej i
Marii Borowskiej do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana:

451/XXII/04

452/XXII/04

Protest częściowo uwzględniony. Wprowadzono korekty w projekcie
planu.

Odrzucono protest w całości.

Zarzut częściowo uwzględniony. Wprowadzono korekty w projekcie
planu.
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Numer uchwały
453/XXII/04

454/XXII/04

455/XXII/04

W sprawie

Sposób realizacji

rozpatrzenia zarzutu Piotra Krajnika do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Osiedla
Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia zarzutu Anny Piotrowskiej do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Osiedla
Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia zarzutu Joanny i Leszka
Lisickich do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Osiedla
Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana:

Utrzymano ustalenia planu.

Utrzymano ustalenia planu.

Utrzymano ustalenia planu.

456/XXII/04

rozpatrzenia zarzutu Ilony Smardzewskiej do Uchwała zrealizowana:
projektu miejscowego planu
Zarzut częściowo uwzględniony. Skarga do WSA. Wyrok oddalający
zagospodarowania przestrzennego Osiedla
skargę z dnia 15.10.2004 r. (prawomocny od 23.11.2004 r.)
Podolszyce Południe w Płocku

457/XXII/04

rozpatrzenia protestu małżonków
Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
“Parcele” w Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia protestu małżonków
Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
“Parcele” w Płocku

Uchwała zrealizowana:

458/XXII/04

Projekt planu uchwalony uchwałą 529/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

Projekt planu uchwalony uchwałą 529/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.
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Numer uchwały
459/XXII/04

W sprawie

Sposób realizacji

rozpatrzenia protestu Henryka Korczaka do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Osiedla
Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana:

ustalenia wysokości opłat za przewozy
środkami masowej komunikacji miejskiej
świadczone przez spółkę Komunikacja
Miejska – Płock Sp. z o.o.

Uchwała zrealizowana:

zatwierdzenia sprawozdania za rok 2003 z
działalności Miejskiego Rzecznika
Konsumentów w Płocku

Uchwała zrealizowana:

ustalenia nazwy ulicy

Uchwała zrealizowana:

Protest częściowo uwzględniony. Wprowadzono korekty w projekcie
planu.

XXIII SESJA RADY
MIASTA
30.03.2004 r.
460/XXII/04

461/XXII/04

462/XXII/04

Wprowadzony uchwałą cennik opłat stosowany jest przez korzystających z
przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

Uchwała zatwierdziła sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika
Konsumentów.
Nadano nazwę nowo powstałej ulicy „Poziomkowa”,
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego Nr 100 z dnia 29 kwietnia 2004 r., poz. 2454.

463/XXII/04

likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 36 w
Płocku

Uchwała zrealizowana:
Miejskie Przedszkole Nr 36 w Płocku jest najmniejszą pod względem
organizacji placówką, posiada ograniczone warunki lokalowe, bardzo
niekorzystnie przedstawia się sytuacja demograficzna na osiedlu Winiary.
Obecnie brak jest, biorąc pod uwagę wymienione wyżej względy,
racjonalnych podstaw do jego dalszego prowadzenia. Z dniem 31 sierpnia
2004 r. dokonano likwidacji przedszola.
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Numer uchwały
464/XXII/04

W sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz przeznaczenia na nie
środków PFRON na rok 2004 r.

Sposób realizacji
Uchwała zrealizowana:
Informacja o realizacji uchwały znajduje się przy uchwale
627/XXXV/04, która stanowiła ostateczną wersję preliminarza na 2004 r

465/XXII/04

wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa Uchwała w trakcie realizacji:
drogowego na terenie miasta Płocka
Opłaty za zajęcie pasa drogowego są naliczane zgodnie z uchwalonymi
stawkami.

466/XXII/04

zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 r.

Uchwała zrealizowana:
Dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 rok zgodnie z treścią
uchwały, tj.:
- zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
145.956,13 zł.
- zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
695.459,00 zł.
- zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
5.832.539,00 zł.
- zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
5.283.036,13 zł.
Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 7 – Przychody i
wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2004 rok:
w poz. Wydatki bieżące
w poz. 2 – Ekspertyzy, opinie i opracowania w zakresie ochrony
środowiska
zmniejszono wydatki:
w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł.
zwiększono wydatki:
w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

467/XXII/04

zmiany uchwały nr 303/XV/99 Rady Miasta Uchwała zrealizowana:
Płocka z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie
Dokonano zmian w źródłach przychodów i wydatków środka specjalnego
powołania środka specjalnego jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
budżetowej – Miejski Zarząd Dróg w Płocku,
zmienionej uchwałą nr 947/XLVI/01 Rady
Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 r.

468/XXII/04

upoważnienia Pana Mariusz Krzyżaniaka –
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku do wydawania decyzji
administracyjnych z zakresu pomocy
społecznej

Uchwała zrealizowana.

udzielenia absolutorium Prezydentowi
Miasta Płocka za 2003 r.

Uchwała zrealizowana:

XXIV SESJA RADY
MIASTA
20.04.2004 r.
469/XXIV/04

Rada Miasta w wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Płocka za 2003 r. i po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji
Rewizyjnej oraz opiniami RIO udzieliła Prezydentowi Miasta Płocka
absolutorium za 2003 r.

470/XXIV/04

ustalenia zasad udzielania dotacji w roku
Uchwała zrealizowana:
2004 szkołom publicznym prowadzonym
Dotacje były przekazywane zgodnie z podjętą uchwałą.
przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub
fizyczne

471/XXIV/04

ustalenia zasad udzielania dotacji w roku
2004 przez miasto Płock niepublicznym
placówkom oświatowym

Uchwała zrealizowana:
Dotacje były przekazywane zgodnie z podjętą uchwałą.

25

Numer uchwały
472/XXIV/04

W sprawie

Sposób realizacji

programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy w latach 2004 - 2008

Uchwała w trakcie realizacji:

473/XXIV/04

rozpatrzenia zarzutu Hanny i Grzegorza
Ramus do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul.
Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul.
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w
Płocku

Uchwała zrealizowana:
Projekt planu uchwalony uchwałą 531/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

474/XXIV/04

uchylenia uchwały nr 84/VII/03 Rady
Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego przy ul.
Medycznej w Płocku, obejmującego działkę o
nr ewid. 524/2 oraz część działek o nr ewid.
525/2, 526, 527/2

Uchwała zrealizowana:

uchylenia uchwały nr 85/VII/03 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego przy ul. Miodowej w
Płocku, obejmującego działkę o nr ewid.
191/1 i 220/1

Uchwała zrealizowana:

ustalania diet dla radnych

Uchwała realizowana na bieżąco.

475/XXIV/04

476/XXIV/04

Poszczególne elementy uchwały są realizowane sukcesywnie.

Postanowiono odstąpić od sporządzenia planu miejscowego ze względu
na wejście w życie nowej ustawy, zgodnie z którą lokalizacja budynku jest
możliwa w drodze decyzji administracyjnej.

Postanowiono odstąpić od sporządzenia planu miejscowego ze względu
na wejście w życie nowej ustawy, zgodnie z którą lokalizacja budynku jest
możliwa w drodze decyzji administracyjnej.
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Numer uchwały
477/XXIV/04

478/XXIV/04

479/XXIV/04

W sprawie

Sposób realizacji

zmiany uchwały nr 719/XXXIII/00 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2000 r.

Uchwała zrealizowana:

zmian w podziale miasta Płocka na obwody
głosowania

Uchwała zrealizowana:

zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Uchwała zrealizowana:

Rada Miasta w zasięgu terytorialnym Osiedla Dobrzyńska dopisała
numery nieparzyste ulicy Gałczyńskiego, które dotychczas nie były ujęte,
a wchodzą w zasięg tego osiedla.

Rada Miasta przyjęła zmiany w obwodach głosowania w związku z
wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje na podstawie przyjętego
statutu.
480/XXIV/04

rozpatrzenia zarzutów Józefa Terlika i
Kazimierza Badowskiego do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych przy ul.
Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku

Uchwała zrealizowana:
Projekt planu uchwalony uchwałą 530/XXVII/04 z dnia 28.06.2004 r.

481/XXIV/04

utworzenia spółki prawa handlowego z
udziałem Miasta Płocka pod firmą “Płocki
Park Przemysłowo – Technologiczny” S.A.

Uchwała zrealizowana:
W dniu 14 lipca 2004 r. pod firmą “Płocki Park Przemysłowo –
Technologiczny” S.A . została zawiązana i zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorstw Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy –
XXI Wydział KRS za numerem KRS – 0000212700Spółka Zarządzająca
Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym z kapitałem
zakładowym 1 milion zł. (po 50% udziały Gminy Płock i PKN Orlen S.A.)
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Numer uchwały
482/XXIV/04

483/XXIV/04

W sprawie

Sposób realizacji

zmiany uchwały nr 368/XX/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2004
rok

Uchwała zrealizowana:

zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r.

Uchwała zrealizowana:

W uchwale wprowadzono następujące zmiany:
§ 11, pkt. 1 otrzymał brzmienie:
„Zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w
ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000,00
zł.”.

Dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 rok zgodnie z treścią
uchwały, tj.:
- zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
41.400,00 zł.
- zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
223.729,00 zł.
- zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
265.129,00 zł.
484/XXIV/04

realizacji zadania budowy mieszkań
czynszowych we współpracy Gminy Płock i
Spółki MZGM – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w
Płocku w latach 2004 - 2005

Uchwała w trakcie realizacji:
5 października 2004 r. zawarto umowę partycypacyjną określającą
warunki i zasady partycypacji Gminy w kosztach budowy 39 mieszkań.
Termin realizacji zadania określa się na 18 miesięcy, w zależniości od
terminów otrzymywania transz kredytowych z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego – do 24 miesięcy.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

XXVI SESJA RADY
MIASTA
25.05.2004 r.
485/XXVI/04

486/XXVI/04

zmiany uchwały nr 171/XII/03 Rady Miasta
Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub
wynajęcia majątku trwałego SZPZOZ w Płocku

Uchwała zrealizowana:
Na podstawie zasad przyjętych w uchwale SZPZOZ zawiera umowy z
podmiotami zewnętrznymi.

uchwalenia “Programu ochrony środowiska dla
Uchwała w trakcie realizacji:
miasta Płocka” i “Planu gospodarki odpadami dla
miasta Płocka” stanowiącego integralną część
Okres realizacji uchwały 2004 -2015 r.W 2004 r. prowadzono między innymi
programu
następujące działania:
- w celu ograniczenia zanieczyszczania wód powierzchniowych azotanami
wykonano 12 płyt obornikowych,
- wybudowano wodociąg w ul. Bliskiej,
- porządkowano gospodarkę wodami opadowymi części zlewni rzeki Brzeźnicy
„Wiadukt” poprzez zamontowanie specjalnych wkładów typu Ecodrain,
- prowadzono działania mające na celu ograniczenie uciążliwości odorowej w
PZD SADROB,
- prowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,
- przygotowano projekt „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Płocka”,
- rozpoczęto budowę nitki „C” w ramach rozbudowy miejskiej sieci c.o.,
- częściowo zrealizowano ścieżki rowerowe,
- przystąpiono do opracowywania planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczna i gaz,
- przystąpiono do opracowywania projektu modernizacji oczyszczalni ścieków
„Maszewo” i aktualizacji projektu oczyszczalni „Wschód” ,
- prowadzono edukację ekologiczną poprzez udzielanie jednostkom oświatowym
oraz organizacjom społecznym dotacji z MFOŚ i GW i PFOŚ i GW, w tym
konkurs „Segreguj Odpady”.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

487/XXVI/04

Uchwała zrealizowana:
ustalenia wysokości miesięcznego
wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
02.03.2004 r. Rada Miasta ustaliła wynagrodzenie dla Prezydenta Miasta
Płocka z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 r.

488/XXVI/04

zmian organizacyjnych w Zespole Szkół
Budowlanych Nr 1 w Płocku, ul. Mościckiego 4

Uchwała zrealizowana:

zmian organizacyjnych w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii
Ludowej 7

Uchwała zrealizowana:

489/XXVI/04

Z dniem 1.09.2004 r. dokonano przekształcenia szkół ponadpodstawowych
na podbudowie proramowej szkoły zasadniczej o nazwach Technikum
Zawodowe w Płocku oraz Technikum Budowlane w Płocku – w szkołę
ponadgimnazjalną o nazwie Technikum Uzupełniające. Założono szkołę
ponadgimnazjalną o nazwie II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w
Płocku. Przekształceń dokonano zgodnie z zapisami ustawy. Przepisy
wprowadzające reformę ustroju szkolnego od 1.09.1999 r. wprowadzają
kolejne etapy reformy systemu oświaty. Reforma (jej III etap) obejmuje tym
razem szkolnictwo dla dorosłych i dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe
na podbudowie szkoły zasadniczej. Dzień 1.09.2004 r. był terminem
granicznym dokonania przekształceń oraz utworzenia nowych typów szkół.

Z dniem 1.09.2004 r. dokonano przekształcenia szkoły
ponadpodstawowej na podbudowie proramowej szkoły zasadniczej o
nazwie Technikum Zawodowe w Płocku – w szkołę ponadgimnazjalną o
nazwie Technikum Uzupełniające Nr 2. Przekształceń dokonano zgodnie
z zapisami ustawy. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego od
1.09.1999 r. wprowadzają kolejne etapy reformy systemu oświaty.
Reforma (jej III etap) obejmuje tym razem szkolnictwo dla dorosłych i
dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe na podbudowie szkoły
zasadniczej. Dzień 1.09.2004 r. był terminem granicznym dokonania
przekształceń oraz utworzenia nowych typów szkół.
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Numer uchwały
490/XXVI/04

491/XXVI/04

W sprawie

Sposób realizacji

zmian organizacyjnych w Zespole Szkół
Technicznych – ZB w Plocku, ul. Kilińskiego 4

Uchwała zrealizowana:

zmian organizacyjnych w Zespole Szkół
Zawodowych Nr 6 w Płocku, ul.
Padlewskiego 2

Uchwała zrealizowana:

Z dniem 1.09.2004 r. dokonano przekształcenia szkół ponadpodstawowych
na podbudowie proramowej szkoły zasadniczej o nazwach Technikum
Zawodowe w Płocku oraz Technikum Mechaniczne w Płocku – w szkołę
ponadgimnazjalną o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 3. Przekształceń
dokonano zgodnie z zapisami ustawy. Przepisy wprowadzające reformę
ustroju szkolnego od 1.09.1999 r. wprowadzają kolejne etapy reformy
systemu oświaty. Reforma (jej III etap) obejmuje tym razem szkolnictwo dla
dorosłych i dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe na podbudowie szkoły
zasadniczej. Dzień 1.09.2004 r. był terminem granicznym dokonania
przekształceń oraz utworzenia nowych typów szkół.

Z dniem 1.09.2004 r. dokonano przekształcenia szkoły
ponadpodstawowej na podbudowie proramowej szkoły zasadniczej o
nazwie Technikum Zawodowe w Płocku – w szkołę ponadgimnazjalną o
nazwie Technikum Uzupełniające Nr 4 w Płocku oraz z dniem 1.09 2004
r. założono nową szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Uzupełniające
Liceum Ogólnokształcące w Płocku. Przekształceń dokonano zgodnie z
zapisami ustawy. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego od
1.09.1999 r. wprowadzają kolejne etapy reformy systemu oświaty.
Reforma (jej III etap) obejmuje tym razem szkolnictwo dla dorosłych i
dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe na podbudowie szkoły
zasadniczej. Dzień 1.09.2004 r. był terminem granicznym dokonania
przekształceń oraz utworzenia nowych typów szkół.
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Numer uchwały
492/XXVI/04

W sprawie
zmian organizacyjnych w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Płocku, Al.
Piłsudskiego 6

Sposób realizacji
Uchwała zrealizowana:
Z dniem 1.09.2004 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku
dokonano następujących przekształceń:
- szkołę ponadpodstawową na podbudowie programowej ośmioletniej
szkoły podstawowej o nazwie Liceum Ekonomiczne dla Pracujących w
Płocku – w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Technikum dla Dorosłych
w Płocku;
- szkołę ponadpodstawową na podbudowie programowej ośmioletniej
szkoły podstawowej oraz szkoły zasadniczej o nazwie Liceum
ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku - w szkołę ponadgimnazjalną o
nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku;
- szkołę ponadpodstawową na podbudowie programowej ośmioletniej
szkoły podstawowej o nazwie Liceum Zawodowe dla Dorosłych w Płocku
– w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Liceum Profilowane dla Dorosłych
w Płocku;
- szkołę ponadpodstawową na podbudowie programowej ośmioletniej
szkoły podstawowej o nazwie Szkoła Zasadnicza dla Dorosłych w Płocku
– w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla
Dorosłych w Płocku;
- szkołę ponadpodstawową na podbudowie programowej trzyletniej
szkoły zasadniczej o nazwie Liceum Ekonomiczne dla Pracujących w
Płocku – w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Uzupełniające Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku;
- szkoły ponadpodstawowe na podbudowie programowej trzyletniej
szkoły zasadniczej o nazwach Liceum Handlowe dla Dorosłych oraz
Technikum Zawodowe dla Pracujących – w szkołę ponadgimnazjalną o
nazwie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku;
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji
Przekształceń dokonano zgodnie z zapisami ustawy. Przepisy
wprowadzające reformę ustroju szkolnego od 1.09.1999 r. wprowadzają
kolejne etapy reformy systemu oświaty. Reforma (jej III etap) obejmuje
tym razem szkolnictwo dla dorosłych i dotychczasowe szkoły
ponadpodstawowe na podbudowie szkoły zasadniczej. Dzień 1.09.2004 r.
był terminem granicznym dokonania przekształceń oraz utworzenia
nowych typów szkół.

493/XXVI/04

494/XXVI/04

495/XXVI/04

ustalenia planu sieci publicznych szkół
specjalnych i ponadgimnazjalnych
prowadzonych na terenie miasta Płocka

Uchwała zrealizowana:

przyjęcia “Programu współpracy Miasta
Płocka z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Miasta Płocka na
2004 r.

Uchwała zrealizowana:

szczegółowych zasad przyznawania i
ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat jak również
tryb ich pobierania

Uchwała zrealizowana:

Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego od 1.09.1999 r.
wprowadzają kolejne etapy reformy systemu oświaty. Reforma (jej III
etap) obejmuje tym razem szkolnictwo dla dorosłych i dotychczasowe
szkoły ponadpodstawowe na podbudowie szkoły zasadniczej. Dzień
1.09.2004 r. był terminem granicznym dokonania przekształceń oraz
utworzenia nowych typów szkół. Ponieważ powstały nowe typy szkół –
powstaje tym samym nowa sieć szkół – jej propozycja została pozytywnie
zaopiniowana przez Kuratora Oświaty.

Miasto Płock współpracowało z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie miasta. Współpraca miała charakter finansowy i
pozafinansowy. Organizacje pozarządowe realizowały część zadań
własnych Miasta, które zlecane były w sposób określony w programie
współpracy.
W okresie obowiązywania uchwały MOPS w Płocku objął pomocą w
formie usług 248 osób. Zwolnionych z odpłatności zostało 22 osoby. 226
osób ponosiło opłaty zgodnie z uchwałą. W okresie obowiązywania
uchwały w 2004 roku wpływy z odpłatności wyniosły 58.314,25zł.
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Numer uchwały
496/XXVI/04

497 /XXVI/04

W sprawie

Sposób realizacji

zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc
rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
przyznane pod warunkiem ich zwrotu

Uchwała zrealizowana:

wydzierżawienia gruntu stanowiącego
własność Gminy Płock przy ul. Otolińskiej w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

Uchwała była stosowana głównie w przypadku przyznawania pomocy w
formie posiłków dla dzieci w szkołach. W okresie obowiązywania uchwały,
tą pomocą objętych było ogółem 1442 dzieci, w tym w przypadku 147
dzieci zastosowana została uchwała i posiłki zostały przyznane
nieodpłatnie. W okresie obowiązywania uchwały do grudnia 2004r. nie
były przyznawane zasiłki pod warunkiem ich zwrotu.
Zawarta umowa dzierżawy nr 44/WUG.I.RN/w/72/04 z dnia 23.07.2004
r.

498/XXVI/04

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od Uchwała w trakcie realizacji:
ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych
Realizowana na bieżąco w miarę napływu wniosków ze spółdzielni
zabudowanych, wykorzystywanych na cele
mieszkaniowych
mieszkaniowe stanowiących własność Gminy
- zawarto już 53 akty notarialne
Płock sprzedawanych w drodze
- 34 akty notarialne będą zawarte w kwietniu 2005 r.
bezprzetargowej na rzecz użytkowników
wieczystych będących spółdzielniami
mieszkaniowymi

499/XXVI/04

rozpatrzenia zarzutów Henryka Korczaka do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Osiedla
Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana:

rozpatrzenia zarzutów Romana Korczaka i
Tomasza Korczaka do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana:

500/XXVI/04

Zarzut częściowo uwzględniony. Wprowadzono korekty w projekcie
planu.

Zarzut częściowo uwzględniony. Wprowadzono korekty w projekcie
planu.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

501/XXVI/04

rozpatrzenia zarzutu Młodzieżowej
Uchwała zrealizowana:
Spółdzielni Mieszkaniowej do projektu
Zarzut odrzucono w całości. Utrzymano ustalenia planu.
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe
w Płocku

502/XXVI/04

rozpatrzenia protestu mieszkańców ulicy
Mazura reprezentowanych przez Mirosława
Zaszewskiego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała zrealizowana:
Protest odrzucono w całości. Utrzymano ustalenia planu.

503/XXVI/04

uchylenia uchwały Rady Miasta Płocka Nr
Uchwała zrealizowana:
181/XII/03 z dnia 26 marca 2003 r. w
Akt Notarialny Rep.A 191/05 z dnia 14.01.2005 r.
sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta
Płocka nr 778/XXXVII/01 z dnia 27 lutego
2001 r. w sprawie sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego i
wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości położonej w
Płocku między ul. Otolińską i Targową

504/XXVI/04

zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r.

Uchwała zrealizowana:

Dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 rok zgodnie z treścią
uchwały, tj.:
- zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
7.180.322,57 zł.
- zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
29.546.429,00 zł.
- zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
36.726.751,57 zł.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji
Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 14 - Przychody i
rozchody budżetu miasta Płocka na 2004 rok:
Zmniejszono przychody budżetu miasta Płocka, w poz. 2 – Przychody z
zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) o kwotę
40.000.000,00 zł.
Zwiększono przychody budżetu miasta Płocka, wprowadzono poz. 3 –
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – sprzedaż
obligacji gminnych (§931) z kwotą 40.000.00,00 zł.

505/XXVI/04

506/XXVI/04

zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
finansowanie wydatków nie znajdujących
pokrycia w planowanych dochodach Budżetu
Miasta Płocka w 2004 r.

Uchwała zrealizowana:

emisji obligacji gminnych

Uchwała zrealizowana:

Podpisano umowę kredytową Nr 112.034 dnia 24.12.2004 roku na kwotę
41.000.000,00 zł. na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia
w planowanych dochodach Budżetu Miasta w 2004 roku.
Miasto Płock dokonało emisji 400 sztuk obligacji gminnych o wartości
nominalnej 100.000,00 zł. każda obligacja, na łączną kwotę
40.000.000,00 zł. poprzez propozycję nabycia skierowaną do
indywidualnie oznaczonych adresatów.

507/XXVI/04

Uchwała zrealizowana:
utworzenia Biura Funduszy i Informacji
Europejskiej Jednostka Budżetowa w Płocku Dnia 26 sierpnia 2004 r. powołano Biuro Funduszy i Informacji
Europejskiej Jednostka Budżetowa w Płocku. Biuro to przejęło zakres i
zadania Biura Integracji Europejskiej.

508/XXVI/04

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków za
okres od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005
r. i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych
odbiorców

Uchwała zrealizowana:
Zatwierdzono stawki opłat w zakresie usług realizowanych przez Spółkę
Wodociągi Płockie Sp. z o.o. obowiązujące od 01 lipca 2004 r. oraz
wysokość dopłat dla grup taryfowych odbiorców ze wskazaniem okresu
rozliczeniowego i źródła ich finansowania.
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Numer uchwały
509/XXVI/04

510/XXVI/04

511/XXVI/04

W sprawie

Sposób realizacji

określenia udzielania zasad i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz
nauczycieli pełniących inne stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach

Uchwała zrealizowana:

zmiany uchwały nr 465/XXIII/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 30 marca 2003 r. w sprawie
wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m.kw. pasa
drogowego na terenie miasta Płocka

Uchwała w trakcie realizacji:

zmiany uchwały nr 368/XX/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2004 r.
zmienionej uchwałą nr 482/XXIV/04 Rady
Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Uchwała zrealizowana:

W związku ze zmianami w organizacji pracy w placówkach oświatowych, a w
szczególności uruchomieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych oraz
utworzeniem dodatkowych etatów kierowniczych, zwiększeniem
administracyjnych obowiązków dyrektorów zaszła konieczność określenia
nowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska
kierownicze.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego są naliczane zgodnie z uchwalonymi stawkami.

W uchwale wprowadzono następujące zmiany:
§ 11 pkt. 1 otrzymał brzmienie:
„Zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu
roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 30.000.000,00 zł.”.

XXVII SESJA RADY
MIASTA
28.06.2004 r.
512/XXVII/04

zmiany uchwały nr 1069/LII/02 Rady Miasta Uchwała zrealizowana:
Płocka z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie
powołania składu Rady Społecznej SZPZOZ Wprowadzono zmiany w składzie Rady Społecznej SZPZOZ.
w Płocku, zmienionej uchwałą Nr 35/IV/02
Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2002 r.
oraz uchwałą nr 172/XII/03 Rady Miasta
Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r.
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Numer uchwały
513/XXVII/04

514/XXVII/04

W sprawie

Sposób realizacji

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w
sprawie określenia stref cen (stawek
taryfowych) oraz ustalenia cen urzedowych
obowiązujących przy przewozie taksówkami
osób oraz ich bagażu na terenie miasta
Płocka

Uchwała zrealizowana:

ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
na terenie miasta Płocka

Uchwała w trakcie realizacji:

Zmiana uchwały dotyczyła terminu jej obowiązywania z określonego na
czas nieokreślony. Granice stref przewozowych zostały oznaczone w
terenie.

Inkasentami opłat targowych są:
1) na targowiskach przedsiębiorcy prowadzący targowiska – wpływy do
Urzędu w 2004 r.: Rynex Sp. z o.o. - 1.189.873,00 zł, Targpol S.A. 30.289,00 zł, pozostałe – 1836,00 zł.
2) W innych miejscach sprzedaży Straż Miejska – w 2004 r. nałożono 58
opłat w wys. 500,00 zł.
W roku 2004 wpływy z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę
1.223.715,60 zł. tj. 105,49% w stosunku do planu rocznego.

515/XXVII/04

założenia szkoły specjalnej przysposabiającej Uchwała zrealizowana:
do pracy
Założono z dniem 1 września 2004 roku publiczną trzyletnią Szkołę
Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi z siedzibą w Płocku. Utworzenie
szkoły jest efektem realizacji III etapu reformy systemu oświaty w
zakresie ponadgimnazjalnego szkolnictwa specjalnego.
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Numer uchwały
516/XXVII/04

517/XXVII/04

518/XXVII/04

519/XXVII/04

W sprawie

Sposób realizacji

określenia zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego

Uchwała zrealizowana:

zmiany uchwały nr 658/XXXI/00 Rady
Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 r. w
sprawie ustalenia regulaminu przyznawania
niektórych składników wynagrodzenia
nauczycieli w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez miasto
Płock

Uchwała zrealizowana:

zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z
Banku Gospodarstwa Krajowego na
dofinansowanie przygotowania projektu
inwestycyjnego dotyczącego zadania pn.
“Rozbudowa LO im. Jagiełły”

Uchwała nie została zrealizowana.

zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z
Banku Gospodarstwa Krajowego na
dofinansowanie przygotowania projektu
inwestycyjnego dotyczącego zadania pn.
“
Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej”

Uchwała zrealizowana:

Doprowadziło to do ujednolicenia zasad rozliczania godzin pracy
nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach prowadzonych przez
miasto.

Składniki wynagrodzeń były wypłacone zgodnie z uchwałą.

Zadanie inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania w ramach kredytu
preferencyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie
przygotowania projektu inwestycyjnego dotyczącego zadania pn.
“Rozbudowa LO im. Jagiełły” nie spełniało wymogów formalnych. Bank
Gospodarstwa Krajowego kredytował tylko projekty na obiekty oświatowe, a
ponieważ zgłoszone zadanie dotyczyło rozbudowy istniejącego budynku
Liceum, wobec tego Bank odmówił udzielenia kredytu.

Podpisano umowę kredytową Nr GDA/FRIK/02/2004 dnia 23.07.2004
roku na kwotę 500.000,00 zł. ze środków Funduszu Rozwoju
Inwestycji Komunalnych na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i
modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą”.
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Numer uchwały
520/XXVII/04

521/XXVII/04

522/XXVII/04

W sprawie

Sposób realizacji

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
programu usprawnienia ruchu
komunikacyjnego w Płocku od 2000 r.

Uchwała zrealizowana:

wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez
SZPZOZ w Płocku pożyczki w wys.
1.640.000,00 zł.

Uchwała zrealizowana:

ustalenia opłat za pobyt dzieci i osób
pełnoletnich w całodobowych placówkach
opiekuńczo – wychowawczych oraz zasad
częściowego lub całkowitego zwolnienia
rodziców z tych opłat

Uchwała zrealizowana:

Załącznik do uchwały otrzymał nowe brzmienie.

SPZOZ z mocy umowy z dn. 16.07.2004r. podpisanej pomiędzy SPZOZ w
Płocku, Rynex Sp. z o.o. i Miastem Płock, zaciągnął pożyczkę od spółki
Rynex w wysokości 1.640.000,00zł. SPZOZ nie spłacił pożyczki,
należność wraz z odsetkami pokryła Gmina w wysokości 1.662.960,00 zł

−

wydano 23 decyzje zwalniające z ponoszenia
odpłatności ,

−

wydano 4 decyzje naliczające odpłatność – na łączną
kwotę 1.890,49zł.

523/XXVII/04

524/XXVII/04

wyrażenia zgody na obniżenie kapitału
zakładowego spółki ARS Spółka z o.o.

Uchwała zrealizowana:
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło z dniem wpisu do KRS, tj.
01.12.2004 r.

udzielenia poręczenia finansowego dla Płockiej Uchwała zrealizowana:
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z tytułu
Udzielono poręczenia w wysokości 3.666.7000,00 zł.
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.
“Sieć cieplna magistralna w technologii rur
preizolowanych 2 x ABB Dn 406,4/560 –
Magistrala C w Płocku”
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Numer uchwały
525/XXVII/04

526/XXVII/04

527/XXVII/04

W sprawie

Sposób realizacji

sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu
położonego przy ul. Długiej w Płocku
stanowiącego własność Gminy Płock w celu
poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej

Uchwała zrealizowana:

sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu
położonego przy ul. Ostatniej w Płocku
stanowiącego własność Gminy Płock
(dodzielenie gruntu)

Uchwała zrealizowana:

ustalenia nazwy ulicy

Uchwała zrealizowana:

Akt Notarialny Rep.A 6951/2004 z dnia 22.12.2004 r.

Akt Notarialny Rep.A 4145/2004 z dnia 22.09.2004 r.

Nadano nazwę nowo powstałej ulicy „Michała Ciechomskiego”.
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Nr 194 z dnia 4 sierpnia, poz. 5164.
528/XXVII/04

ustalenia nazwy dla ronda

Uchwała zrealizowana:

Ustalono nazwę dla nowo powstałego ronda „H., J. I T. Grabskich”.
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Nr 194 z dnia 4 sierpnia 2004 r., poz. 5165.
529/XXVII/04
530/XXVII/04

531/XXVII/04

Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu “Parcele” w Płocku

Uchwała zrealizowana:

Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych przy ul.
Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku

Uchwała zrealizowana:

Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zawartego pomiędzy
ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul.
Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami
Piłsudskiego w Płocku

Uchwała zrealizowana:

Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. nr 194 poz. 5166.
Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. nr 194 poz. 5167.

Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. nr 194 poz. 5168.
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Numer uchwały
532/XXVII/04

533/XXVII/04

534/XXVII/04

535/XXVII/04

W sprawie

Sposób realizacji

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
opłaty z tytułu sprzedaży na własność,
będących w użytkowaniu wieczystym , części
ułamkowych nieruchomości gruntowych,
stanowiących własność Gminy Płock,
związanych z lokalami mieszkalnymi

Uchwała w trakcie realizacji:

ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I-szej kategorii
zaszeregowania oraz wartości jednego
punktu w złotych w tabeli punktowych
rozpiętości dla poszczególnych kategorii
zaszeregowania obowiązującej w
budżetowych jednostkach organizacyjnych

Uchwała zrealizowana:

ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I-szej kategorii
zaszeregowania oraz wartości jednego
punktu w złotych w tabeli punktowych
rozpiętości dla poszczególnych kategorii
zaszeregowania obowiązującej w
budżetowych jednostkach organizacyjnych

Uchwała zrealizowana:

zatwierdzenia szczegółowych warunków
emisji obligacji gminnych

Uchwała zrealizowana:

Prowadzone są negocjacje z użytkownikami wieczystymi w sprawie
regulacji ułamkowych części nieruchomości. Zlecane są operaty
szacunkowe do wyliczenia opłaty za wykup ułamkowej części
nieruchomości na własność. Spisywane są protokoły uzgodnień, które
będą stanowiły podstawę zawarcia aktów notarialnych.
Jednostki organizacyjne wprowadziły do
wielkości określone w niniejszej uchwale.

Jednostki organizacyjne wprowadziły do
wielkości określone w niniejszej uchwale.

systemu

wynagradzania

systemu

wynagradzania

Zatwierdzono warunki emisji obligacji gminnych zgodnie z niniejszą
Uchwałą.
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Numer uchwały
536/XXVII/04

W sprawie
zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r.

Sposób realizacji
Uchwała zrealizowana:

Dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 rok zgodnie z treścią
uchwały, tj.:
- zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
3.823.754,92 zł.
- zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
740.000,00 zł.
- zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
6.988.419,28 zł.
Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 7 – Przychody
i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2004 rok:
Zmniejszono wydatki: w poz. wydatki inwestycyjne
– w poz. 2 – Zadania z zakresu ochrony wód (§ 6110 – Wydatki
inwestycyjne funduszy celowych), tiret 1 – Budowa oczyszczalni wód
opadowych “Wiadukt” o kwotę 620.000,00 zł.
Zwiększono wydatki:
w poz. wydatki bieżące
wprowadzono poz. 4 – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji
deszczowej (§ 4270 – Zakup usług pozostałych), tiret 1 – Remont studni
kanalizacji deszczowej celem założenia wkładów EKO-DRAIN z kwotą
70.000,00 zł.,
w poz. wydatki inwestycyjne
w poz. 2 – zadania z zakresu ochrony wód (§6110 – Wydatki
inwestycyjne funduszy celowych), wprowadzic tiret 6 – Budowa
infrastruktury technicznej i nawierzchni w ulicy Miedzianej z kwotą
550.000,00 zł.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji
Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 14 - Przychody
i rozchody budżetu miasta Płocka na 2004 rok:
Zwiększono przychody budżetu miasta Płocka, wprowadzono poz. 4 –
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 955) z kwotą
2.424.664,36 zł.
Dokonano zwiększenia deficytu budżetu miasta Płocka na 2004 rok o
kwotę 2.424.664,36 zł.
Dokonano zmiany planu Przychodów i wydatków środków specjalnych –
Załącznik Nr 15 – Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004 roku
do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004
roku i przyjęto plan po zmianach wg Załącznika Nr 1 do niniejszej
Uchwały.
Dokonano zmiany planu Przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych
na 2004 rok – Załącznik Nr 17 – Przychody i wydatki zakładów
budżetowych w 2004 roku do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku i przyjęto plan po zmianach wg
Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Dokonano zmiany planu Przychodów i wydatków środków specjalnych –
Załącznik Nr 15 – Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004
roku do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia
2004 roku i przyjęto plan po zmianach wg Załącznika Nr 1 do niniejszej
Uchwały.
Dokonano zmiany planu Przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych
na 2004 rok – Załącznik Nr 17 – Przychody i wydatki zakładów
budżetowych w 2004 roku do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku i przyjęto plan po zmianach wg
Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.
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Numer uchwały
537/XXVII/04

W sprawie

Sposób realizacji

nabycia przez Gminę Płock nieruchomości
niezabudowanej położonej w Płocku przy ul.
Jana Pawła II oznaczonej nr ewid. 526/12

Uchwała zrealizowana:

zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r.

Uchwała zrealizowana:

Akt Notarialny Rep.A 4276/2004 z dnia 06.10.2004 r.

XXVIII SESJA RADY
MIASTA
02.08.2004 r.
538/XXVIII/04

Dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 rok zgodnie z treścią
uchwały, tj.:
- zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
671.425,37 zł.
- zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
3.604.255,93 zł.
- zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
4.275.681,30 zł.
Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 7 – Przychody
i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gspodarki
Wodnej na 2004 rok:
Zwiększono przychody:
w poz. II – PRZYCHODY
w pkt 2 – Wpływy z tytułu decyzji Urzędu Miasta (§ 0690 – Wpływy z
róznych opłat) o kwotę 1.000.000,00 zł.
Zmniejszono wydatki:
w poz. Wydatki inwestycyjne
w poz. 2 – Zadania z zakresu ochrony wód (§ 6110 – Wydatki
Inwestycyjne funduszy celowych), wykreślono tiret 5 – Budowa mostu
przez rzekę Wisłę (roboty regulacyjne) z kwotą 484.195,36 zł.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji
Zwiększono wydatki:
w poz. wydatki inwestycyjne
w poz. 2 – Zadania z zakresu ochrony wód (§ 6110 – Wydatki inwestycyjne
funduszy celowych) wprowadzono tiret 4 – Budowa kanalizacji deszczowej
wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Góry i Ciechomice
z kwotą 1.484.195,36 zł.
Dokonano zmian w Załączniku Nr 12 – Podział środków z budżetu
miasta Płocka w 2004 roku na funkcjonowanie rad mieszkańców osiedli do
Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku
oraz przyjęto plan wydatków po zmianach wg Załącznika Nr 1 do niniejszej
Uchwały.
Dokonano zmiany planu Przychodów i wydatków Środków Specjalnych –
Załącznik Nr 15 – Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004 roku do
Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku i
przyjęto plan po zmianach wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

539/XXVIII/04

zmiany uchwały nr 505/XXV/04 Rady
Miasta Płocka z dnia 25.05 .2004 r. w
sprawie zaciągnięcia kredytu na
finansowanie wydatków nie znajdujących
pokrycia w planowanych dochodach Budżetu
Miasta Płocka w 2004 r.

Uchwała zrealizowana:
W uchwale wprowadzono następujące zmiany:
§ 2 otrzymał nowe brzmienie:
”Kredyt, o którym mowa w § 1 uchwały, wraz z należnymi odsetkami
spłacany będzie z dochodów z podatku od nieruchomości od osób
prawnych w terminach określonych w umowie kredytowej, lecz nie
później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku”.
Wprowadzono § 2a w brzmieniu:
„Zabezpieczyć kredyt, o którym mowa w § 1 wraz z należnymi odsetkami
w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia
Miasta Płocka.
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Numer uchwały
540/XXVIII/04

W sprawie

Sposób realizacji

zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr
464/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia
30.03. 2004 r. w sprawie określenia zadań
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
przeznaczenia na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepelnosprawnych na 2004 r.

Uchwała zrealizowana:

ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i określenia granic ich obwodów

Uchwała zrealizowana:

ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i
określenia granic ich obwodów

Uchwała zrealizowana:

określenia zasad zwalniania od obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz
nauczycieli pełniących inne stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock

Uchwała zrealizowana:

Informacja o realizacji uchwały znajduje się przy uchwale
627/XXXV/04, która stanowiła ostateczną wersję preliminarza na 2004
rok.

XXIX SESJA RADY
MIASTA
31.08.2004 r.
541/XXIX/04

542/XXIX/04

543/XXIX/04

Ustalono z dniem 1 września 2004 roku plan sieci szkół podstawowych
publicznych i określono granice ich obwodów. Zmiany zostały podyktowane
powstaniem nowych nazw ulic na terenie miasta oraz zmian w ich nazwie oraz
koniecznością aktualizacji dotychczasowych granic obwodów szkół.
Ustalono z dniem 1 września 2004 roku plan sieci szkół podstawowych
publicznych i określono granice ich obwodów. Zmiany zostały podyktowane
powstaniem nowych nazw ulic na terenie miasta oraz zmian w ich nazwie oraz
koniecznością aktualizacji dotychczasowych granic obwodów szkół.

Określono zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez miasto Płock. Niniejsza uchwała wprowadziła zmiany i uregulowała zakres
kompetencji organu prowadzącego.
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Numer uchwały
544/XXIX/04

545/XXIX/04

546/XXIX/04

W sprawie

Sposób realizacji

określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami, albo na ich rzecz, nauczycieli
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w
szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto Płock

Uchwała zrealizowana:

delegowania przedstawiciela Rady Miasta
Płocka do Konwentu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Płocku

Uchwała zrealizowana:

zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 3 w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami
lub wychowankami, albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w
pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto Płock. Zmiany wprowadzono w związku ze
zmianami strukturalno – organizacyjnymi w szkołach i placówkach
oświatowych. Niniejsza uchwała jest realizacją ustawowego prawa organu
prowadzącego.
Rada Miasta na swojego przedstawiciela w Konwencie PWSZ delegowała
ówczesnego Przewodniczącego Rady Miasta Pana Stanisława
Nawrockiego.
Szkole Podstawowej nr 3 nadano imię Kornela Makuszyńskiego. Cała
społeczność szkolna od dawna nosiła się z zamiarem zmiany patrona
szkoły. Decyzja została poprzedzona wnikliwą analizą postaci
dotychczasowego patrona, jak również pracą wychowawczą z młodzieżą
nad wyborem nowego wzoru osobowego.

547/XXIX/04

wydzierżawienia gruntu stanowiącego
Uchwała zrealizowana:
własność Gminy Płock przy ul. Jędrzejewo w
Zawarta umowa dzierżawy nr 78/WUG.I.RN/w/110/04 z dnia
Płocku
28.10.2004 r.

548/XXIX/04

wydzierżawienia gruntu stanowiącego
własność Gminy Płock przy ul. Granicznej w
Płocku

Uchwała zrealizowana:
Zawarta umowa dzierżawy nr 74/WUG.I.RN/w/106/04 z dnia
20.10.2004 r.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

549/XXIX/04

uchylenia uchwały nr 1069/LXVII/98 Rady Uchwała w trakcie realizacji:
Miasta Płocka z dnia 19. 06. 1998 r. w
Oczekiwanie na wpisy w Księdze Wieczystej w Sądzie Rejonowym.
sprawie rozpoczęcia przez Gminę Płock
Planowany przetarg III-IV kwartał br.
realizacji programu “Dom Dostępny” i “Dom
Seniora”, zmienionej uchwałą Nr 241/XII/99
Rady Miasta Płocka z dnia 13. 04. 1999 r.
oraz uchwałę Nr 513/XXV/00 Rady Miasta
Płocka z dnia 28.03.2000 r. i sprzedaży w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości niezabudowanych położonych
w Płocku Obręb Podolszyce - Borowiczki
przy ul. Mazowieckiej

550/XXIX/04

zmiany uchwały Nr 261/XIII/99 Rady Miasta Uchwała zrealizowana:
Płocka z dnia 18.05. 1999 r. w sprawie
Akt Notarialny Rep. A 6642/2002 z dnia 03.12.2002 r.
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości
Gminy Płock położonych w Płocku przy ul.
Obrońców Płocka 1920 r. , ul. Mickiewicza,
ul. Kościuszki, ul. Kolegialnej. ul.
Jakubowskiego, ul. Kredytowej, ul. Miodowej
, ul. Gałczyńskiego, ul. Dąbrowskiej i ul.
Norwida.

551/XXIX/04

sprzedaży w formie bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka nr ewid. 97/17 położonej przy ul.
Bielskiej w Płocku na rzecz użytkownika
wieczystego tej nieruchomości

Uchwała w trakcie realizacji:

tablic Rad Mieszkańców Osiedli Płocka

Uchwała zrealizowana:

552/XXIX/04

Podpisane jest Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka ustalające cenę
nieruchomości – wnioskodawca przedłuża zakończenie sprawy z powodu
braku funduszy.

Rada Miasta ustaliła wzór tablicy informacyjnej jaką mogą używać Rady
Mieszkańców Osiedli.
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Numer uchwały
553/XXIX/04

W sprawie
organizowania i prowadzenia mieszkań
chronionych oraz zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych

Sposób realizacji
Uchwała zrealizowana:
-

-

554/XXIX/04

555/XXIX/04

przystąpienia miasta Płocka do programów
stypendialnych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz studentów,
współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz ustalenia
regulaminów przyznawania stypendiów

wydano 3 decyzje dla 3 wychowanek placówek opiekuńczowychowawczych przyznające prawo do zamieszkiwania w
mieszkaniu chronionym. Ustalono odpłatność na łączną kwotę
498,30zł.
na dzień 28.12.2004r. na pobyt w mieszkaniu chronionym
terapeutycznym znajdującym się w Płocku przy ul. Norwida 6
m 1 wydano pięć decyzji administracyjnych dla pięciu osób
niepełnosprawnych. Łączna kwota odpłatności za pobyt w
mieszkaniu naliczona w w/w decyzjach wyniosła 1547zł.
(zgodnie z zaplanowanym budżetem).

Uchwała zrealizowana:
Miasto Płock przystąpiło do programów stypendialnych, złożyło dwa
wnioski o finansowanie projektów programów stypendialnych; określiło
szczegółowe zasady, warunki i tryb rekrutacji stypendystów oraz
przyznawania i przekazywania stypendiów. Obecnie miasto Płock
otrzymało od Urzędu Marszałkowskiego decyzję o przyznaniu
finansowania programów stypendialnych oraz został ogłoszony nabór
wniosków od potencjalnych stypendystów.

ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli Uchwała zrealizowana:
Ustalono z dniem 1 września 2004 roku plan sieci publicznych
przedszkoli. Niniejsza uchwała stanowiła realizację ustawowego
obowiązku nałożonego na samorząd. Uwzględniono treść art. 14 a ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w nowym brzmieniu,
obowiązującym od dnia 1 września 2004 roku.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

556/XXIX/04

opinii projektu rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg krajowych na terenie miasta
Płocka

Uchwała została przesłana do Ministerstwa Infrastruktury.

557/XXIX/04

zaliczenia dróg gminnych do kategorii
krajowych na terenie miasta Płocka

Uchwała zrealizowana:

558/XXIX/04

opinii projektu rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie pozbawienia
kategorii dróg krajowych odcinków drogi
krajowej nr 62

Uchwała została przesłana do Ministerstwa Infrastruktury.

559/XXIX/04

pozbawienia kategorii dróg krajowych
odcinków drogi krajowej nr 62 na terenie
miasta Płocka i zaliczenia ich do kategorii
dróg gminnych

Uchwała zrealizowana:

wydzierżawienia gruntu stanowiącego
własność Gminy Płock przy ul. Otolińskiej w
Płocku

Uchwała zrealizowana:

sprzedaży w formie bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej ozn. jako działka
nr 275/4 położonej przy ul. Jesiennej w
Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej
nieruchomości

Uchwała w trakcie realizacji:

560/XXIX/04

561/XXIX/04

Do dróg krajowych zaliczono ul. Piłsudskiego i ul. Portową

Zmiana dotyczy odcinków ul. Popłacińskiej, Sienkiewicza i
Wyszogrodzkiej.

Zawarta umowa dzierżawy Nr 86/WUG.I.RN.w.122/2004
z dnia 29.11.2004 r.
Podpisane jest Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka ustalające cenę
nieruchomości – przygotowany jest i podpisany przez Prezydenta m.
Płocka protokół uzgodnień z ustalenia warunków sprzedaży
nieruchomości. Po podpisaniu protokółu przez wnioskodawcę zawarty
zostanie akt notarialny.
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Numer uchwały
562/XXIX/04

W sprawie
uchylenia uchwały Nr 777/XXXVII/01 Rady
Miasta Płocka z dnia 27.02 . 2001 r. w
sprawie sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego nieruchomości
Gminy Płock, położonej w Płocku przy ul.
Długa - Kobiałka

Sposób realizacji
Uchwała zrealizowana:
Uchwała Nr 777/XXXVII/01 została uchylona.

563/XXIX/04

uchylenia uchwały Nr 1017/LXIV/98 Rady
Uchwała zrealizowana:
Miasta Płocka z dnia 19. 03. 1998 r. w
Uchwała Nr 1017/LXIV/98 została uchylona.
sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w
drodze przetargu pisemnego ograniczonego
na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych
nieruchomości niezabudowanych,
położonych w Płocku przy ul. Harcerskiej
oraz wykupu części działek nr 2019 i 2018/2,
zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka z
dnia 9.10. 2002 r. Nr 1170/LVIII/02

564/XXIX/04

zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze
Uchwała zrealizowana:
przetargu oraz przeznaczenia do sprzedaży w
Akt Notarialny Rep. A. 6924/2004 z dnia 21.12.2004 r.
formie bezprzetargowej nieruchomości
rguntowej ozn. jako działki nr 3649, 3650,
3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657,
3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664,
3665, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672,
3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678
położonej w Płocku przy ul. Srebrnej,
stanowiącej własność Gminy Płock

52

Numer uchwały
565/XXIX/04

W sprawie
zmiany uchwały Nr 873/XLII/01 Rady
Miasta Płocka z dnia 26.06 2001 r. w
sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłat należności pieniężnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa, zmienionej uchwałą Nr
286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia
29.09. 2003 r.

Sposób realizacji
Uchwała zrealizowana:
W uchwale wprowadzono następujące zmiany:
w § 3 „organ o którym” zastępuje się wyrazami „organy o których”, oraz
„może” zastępuje się wyrazem „mogą”,
w § 4 dodaje się punkt 4 w brzmieniu „Do umarzania należności za pobyt
w Izbie Wytrzeźwień w Płocku uprawniony jest Dyrektor Izby
Wytrzeźwień – Jednostki Budżetowej w Płocku”,
w § 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu „Umorzenie należności głównej za
pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku powoduje również umorzenie
odsetek za zwłokę w całości lub w części, w jakiej została umorzona
należność główna”.

566/XXIX/04

zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r.

Uchwała zrealizowana:

Dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 rok zgodnie z treścią
uchwały, tj.:
- zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
2.214.700,00 zł.
- zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
600.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
1.365.853,00 zł.
- zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
3.280.553,00 zł.
Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 7 – Przychody i
wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gspodarki Wodnej
na 2004 rok:
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji
Zmniejszono wydatki:
w poz. Wydatki inwestycyjne
w poz. 1 – Inwestycje związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do
powietrza (§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych) o kwotę
186.100,00 zł.
- tiret 1 – Wykonanie węzła i przyłącza cieplnego, likwidacja pieców
kaflowych
przy ul. Dojazd 3 o kwotę 100.000,00 zł.,
-tiret 2 – Wykonanie węzła i przyłącza cieplnego, likwidacja pieców kaflowych
przy ul. Kilińskiego Nr 1 i Nr 3 o kwotę 20.000,00 zł.,
-tiret 6 – Wykonanie przyłącza gazu dla potrzeb kuchni w Szkole Podstawowej
Nr 17 o kwotę 56.100,00 zł.,
-tiret 8 – Montaż węzła cieplnego wraz z przyłączem c.c. i cwu dla budynku przy
ul. Sienkiewicza 39 o kwotę 10.000,00 zł.
Zwiększono wydatki:
w poz. Wydatki inwestycyjne
w poz. 1 – Inwestycje związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do
powietrza (§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych)
tiret 7 – Montaż gazowych kotłowni ekologicznych w budynkach przy ul.
Kwiatka Nr 14, Kwiatka Nr 55, Bukowej Nr 40 o kwotę 110.100,00 zł.
w poz. 2 – Zadania z zakresu ochrony wód (§ 6110 – Wydatki inwestycyjne
funduszy celowych), tiret 7 – Odwodnienie terenu przy Gimnazjum Nr 6 i
remont kanalizacji deszczowej o kwotę 76.000,00 zł.
Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 11 – Dotacje dla podmiotów
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2004 rok:
Zmniejszono wydatki:
w pkt. I – Stowarzyszenia, w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom o kwotę 10.000,00 zł.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji
Dokonano zmian w Załączniku Nr 14 – Przychody i rozchody budżetu
miasta Płocka na 2004 rok:
Zmniejszono wydatki:
w poz. 2 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) o
kwotę 300.000,00 zł.
Dokonano zwiększenia deficytu budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
300.000,00 zł.

567/XXIX/04

stawek czynszu regulowanego za 1 m.kw.
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
dla zasobów mieszkaniowych Miejskiego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS
Sp. z o.o. w Płocku

Uchwała w trakcie realizacji:

568/XXX/04

uchylenia uchwały Nr 1014/XLIX/02 Rady
Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia w
punktach skupu złomu metali kolorowych na
terenie miasta Płocka obowiązku ustalania
tożsamości osób dostarczających złom oraz
rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu

W związku z wejściem w życie z dniem 25 lipca 2004 r ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach, uchwała Nr
1014/XLIX/02 stała się bezprzedmiotowa z uwagi na uregulowanie
przedmiotu uchwały przez akt prawny wyższego rzędu.

569/XXX/04

powołania Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego

Uchwała zrealizowana:

zmian do Statutu Miasta Płocka

Uchwała zrealizowana:

Ustalono wysokość stawki czynszu regulowanego, ze wskazaniem zakresu
stosowania. Realizowane przez MZGM-TBS dla zasobów własnych.

XXX SESJA RADY
MIASTA
28.09.2004 r.

570/XXX/04

Powołano Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego – Panią Elżbietę Wasilewską.

Rada Miasta zmieniła treść załącznika nr 15 do Statutu Miasta Płocka
uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 z dnia 31.01.2003 r.

55

Numer uchwały
571/XXX/04
572/XXX/04

W sprawie

Sposób realizacji

ustalenia zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych będących własnością gminy

Uchwała w trakcie realizacji:

zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta
Płocka w spółkach.

Uchwała zrealizowana:

Trwa sprzedaż mieszkań na zasadach określonych w uchwale.
Nadane uchwałą upoważnienie Prezydentowi Miasta Płocka pozwala w
sposób bezpośredni i na bieżąco wnosić wkłady pieniężne i niepieniężne do
spółek z udziałem Gminy Płock w zamian za obejmowane udziały w spółkach
już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez
Gminę jak również upoważnienie do cofania udziałów w spółkach, określając
zasady i tryb obowiązujących czynności w powyższym zakresie.
Główną intencją podjęcia przedmiotowej uchwały było ujednolicenie
obowiązującego stanu prawnego.

573/XXX/04

574/XXX/04

podpisania umowy o współpracy w
dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu,
ochrony zdrowia, gospodarki i działalności
samorządowej pomiędzy Miastem Płock i
Gminą Thurrock w Wielkiej Brytanii

Uchwała zrealizowana:

zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Nr
540/XXVIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia
2.08.2004 r. w sprawie określenia zadań
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
przeznaczenia na nie środków PFRON na
2004 r.

Uchwała zrealizowana:

Wyrażono zgodę na podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie
kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, gospodarki i
działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Gminą Thurrock w
Wielkiej Brytanii w dniu 5 października 2004r.
Uchwała nr 574/XXX/04 dotyczyła zwiększenia o kwotę 600.086, zł
środków wyszczególnionych w uchwale 540/XXVIII/04 przeznaczonych
na zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej do kwoty ogólnej
4.123.155, -zł.
Informacja o realizacji uchwały znajduje się przy uchwale
627/XXXV/04, która stanowiła ostateczną wersję preliminarza na 2004
rok.
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Numer uchwały
575/XXX/04

576/XXX/04

577/XXX/04

W sprawie

Sposób realizacji

realizacji budowy przedszkola na Osiedlu
Podolszyce Południe “Zagroda Miedza”

Uchwała zrealizowana:

założeń i harmonogramu do opracownia
projektu Budżetu Miasta Płocka na 2005 r.

Uchwała zrealizowana:

zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r.

Uchwała zrealizowana:

Wyrażona została zgoda na realizację inwestycji przez Miejskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w latach 2004-2006.MTBS
zobowiązał się do oddania do eksploatacji części użytkowej obejmującej
przedszkole w sierpniu 2006 roku. MTBS prowadząc inwestycję w
postaci budowy budynku mieszkalnego, mając na uwadze zaspokojenie
potrzeb mieszkańców, przewiduje lokalizacje w budynkach mieszkalnych
sklepów, a w tym przypadku lokalu z przeznaczeniem na przedszkole.
Projekt budżetu opracowany został w oparciu o założenia i harmonogram
określony niniejszą uchwałą.
Dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 rok zgodnie z treścią
uchwały, tj.:
- zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
2.133.740,62 zł.
- zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
1.226.200,00 zł.
- zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
3.832.924,14 zł.
- zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
4.740.464,76 zł.
Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 7 – Przychody i
wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2004 rok:
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji
w poz. Wydatki inwestycyjne
w poz. 1 – Inwestycje związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń
do powietrza.
tiret 5 otrzymał nowe brzmienie: “Wykonanie i montaż ekologicznej
kotłowni olejowej, przyłącza – likwidacja pieców kaflowych przy ulicy
Nowy Rynek z kwotą 92.000,00 zł.”.
poz. 3 otrzymała nowe brzmienie:
„Partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego do
ograniczania stref skażeń chemicznych dla Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie”.
Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 11 – Dotacje
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na
2004 rok:
Zmniejszono wydatki:
w pkt. VI – Instytucje, placówki, stowarzyszenia oraz kluby o kwotę
22.283,56 zł.
w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę
17.391,78 zł.
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych o kwotę 4.891,78 zł.
Zwiększono wydatki:
w pkt. VI – Instytucje, placówki, stowarzyszenia oraz kluby
w § 283 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych o kwotę 17.391,78 zł.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji
Dokonano zmian w Załączniku Nr 12 – Podział środków z budżetu
miasta Płocka w 2004 roku na funkcjonowanie rad mieszkańców osiedli
do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004
roku oraz przyjęto plan wydatków po zmianach wg Załącznika Nr 1 do
niniejszej Uchwały.
Dokonano zmiany planu Przychodów i wydatków środków specjalnych –
Załącznik Nr 15 – Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004
roku do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia
2004 roku i przyjęto plan po zmianach wg Załącznika Nr 2 do niniejszej
Uchwały.
Dokonano zmiany planu Przychodów i wydatków Zakładów budżetowych
na 2004 rok – Załącznik Nr 17 – Przychody i wydatki zakładów
budżetowych w 2004 roku do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku i przyjęto plan po zmianach wg
Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

578/XXX/04

przystąpienia do sporządzania miejscowego Uchwała w trakcie realizacji:
planu zagospodarowania przestrzennego
Przystąpiono do sporządzenia ekofizjografii dla terenu objętego uchwałą
obszaru położonego w Płocku pomiedzy
oraz zlecono przygotowanie map geodezyjnych.
południową linią rozgraniczającą drogi
dojazdowe do II przeprawy mostowej przez
rzekę Wisłę, ul. Ciechomicką, wschodnią
granicą działki nr ewid. 252, istniejącą drogą,
południowo – wschodnią linią
rozgraniczającą drogi dojazdowe do II
przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę,
północną granicą obrębu geodezyjnego
Ciechomice, wschodnią i południową granicą
miasta
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Numer uchwały
579/XXX/04

580/XXX/04

W sprawie

Sposób realizacji

przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w Płocku pomiędzy
południową i zachodnią granicą miasta,
połnocną granicą działek nr ewid. 128 i 129,
południową linią rozgraniczającą drogi
dojazdowej do II przeprawy mostowej przez
rzekę Wisłę

Uchwała w trakcie realizacji:

przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zawartego pomiędzy ul. Mostową,
ul. Norbertańską i brzegiem rzeki Wisły w
Płocku

Uchwała w trakcie realizacji:

Opracowano ekofizjografię dla terenu objętego uchwałą oraz zlecono
przygotowanie map geodezyjnych.

Ogłoszono o przystąpieniu do sporządzenia planu. Zebrano wnioski do
planu oraz przystąpiono do ich rozpatrzenia.

581/XXX/04

przystąpienia do sporządzania miejscowego Uchwała w trakcie realizacji:
planu zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszono o przystąpieniu do sporządzenia planu. Zebrano wnioski do
terenu zawartego pomiędzy
ul.
planu oraz przystąpiono do ich rozpatrzenia.
Norbertańską, ul. Klonową, ul. Słoneczną, ul.
Grabówka i brzegiem rzeki Wisły w Płocku

582/XXX/04

rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego
miasta Płocka

Uchwała w trakcie realizacji:
Planowany termin rozpoczęcia procedury zamówień publicznych
dotyczący rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka o
40 dodatkowych kamer na okres 6 lat – luty 2005 r. oraz na dzierżawę
istniejącego systemu monitoringu wizyjnego na okres 6 lat – kwiecień
2005 r. W Budżecie Miasta Płocka na 2005 r. zabezpieczono niezbędne
środki finansowe na pokrycie kosztów dzierżawy.
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Numer uchwały
583/XXX/04

584/XXX/04

W sprawie

Sposób realizacji

utworzenia stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego pod nazwą
Mazowieckie Stowarzyszenie Kultury i
Sportu

Uchwała nie została zrealizowana:

zgłoszenia do konkursu na pozaetatowego
członka Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie

Uchwała zrealizowana:

Uchwała nr 583/XXX/04 straciła moc z dniem podjęcia uchwały nr
643/XXXVI/05 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą
Mazowieckie Stowarzyszenie Kultury i Sportu. Stowarzyszenie zostało
powołane z woli Województwa Mazowieckiego, Miasta Płock oraz
Starostwa Płockiego. Stowarzyszenie ma na celu pozyskiwanie środków
finansowych z różnych źródeł. W tym również środków pomocowych Unii
Europejskiej. Większość środków finansowych na budowę hali sportowo
– widowiskowej w Płocku Stowarzyszenie będzie mogło pozyskać z
funduszy strukturalnych, przeznaczonych na działania związane z
rozwojem turystyki, rozbudową lokalnej bazy kulturalnej, sportowej i
turystycznej. Powstanie hali wpłynie w znacznym stopniu na
uatrakcyjnienie oferty turystycznej Płocka. Terenem działania
Stowarzyszenia jest Województwo Mazowieckie, siedzibą Stowarzyszenia
jest Warszawa.

Rada Miasta zgłosiła kandydaturę Pana Andrzeja Drętkiewicza –
Głównego Księgowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w
Płocku do konkursu na kandydata na pozaetatowego członka Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
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Numer uchwały
585/XXX/04

W sprawie
zabezpieczenia środków finansowych
niezbędnych dla realizacji projektów pn.
“Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do
II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I.
Budowa odcinka I i II “, “Budowa dróg
dojazdowych (krajowych) do II przeprawy
mostowej w Płocku – Etap II. Budowa
odcinka IV i V”, zgłoszonych do
dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego –
Transport w latach 2005 - 2006

Sposób realizacji

Uchwała nie została zrealizowana:
W 2004 roku Miasto Płock podjęło starania o uzyskanie środków finansowych
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006 na
realizację Projektu pn. “Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy
mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” oraz Projektu pn. “Budowa
dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II.
Budowa odcinka IV i V”. Przedmiotowa uchwała stanowiła gwarancję
zabezpieczenia wkładu własnego Miasta Płock w wysokości 25% wydatków
kwalifikowanych projektów oraz kosztów niekwalifikowanych w związku z
realizacją inwestycji w kolejnych latach ich realizacji. Ze względu na toczące się
od dnia 04.05.2004r. procedury aplikacyjne konieczne stało się zaktualizowanie
harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji przedmiotowego Projektu i
przesunięcie terminu jego zakończenia do roku 2006 oraz biorąc pod uwagę, że
Decyzją nr 15/04 z dnia 29.12.2004 roku Minister Infrastruktury działając jako
Instytucja Zarządzająca przyznał dofinansowanie realizacji Projektu pn.
“Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku –
Etap I. Budowa odcinka I i II” zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem o
dofinansowanie, zasadne i celowe było określenie zasad i źródeł zabezpieczenia
środków na finansowanie odrębnie dla każdego z Projektów. W związku z
powyższym uchwała Nr 585/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września
2004r została uchylona Uchwałą Nr 661/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia
22.02.2005 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2006 rok,
niezbędnych dla realizacji projektu pn. “Budowa dróg dojazdowych (krajowych)
do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i
jednocześnie zastąpiona tą Uchwałą i Uchwałą Nr 662/XXXVII/05 Rady Miasta
Płocka z dnia 22.02.2005r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w
latach 2006 – 2007, niezbędnych dla realizacji projektu pn. “Budowa dróg
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji
dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II.
Budowa odcinka IV i V” w związku ze zgłoszeniem inwestycji do
współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

586/XXX/04

587/XXX/04

budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej ,
komisariatu Policji i podstacji Pogotowia
Ratunkowego na Osiedlu Podolszyce Północ

Uchwała w trakcie realizacji:

zmiany uchwały Nr 554/XXIX/04 Rady
Miasta Płocka z dnia 31.08.2004 r. w
sprawie przystąpienia miasta Płocka do
progrmów stypendialnych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz studentów,
współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz ustalenia
regulaminów przyznawania stypendiów

Uchwała zrealizowana:

W budżecie miasta na 2005 r. zagwarantowano środki finansowe w
wysokości 1.700.000,00 zł na kontynuację budowy Strażnicy. Realizacja
zakresu rzeczowego wynikającego z uchwały wymaga opracowania
dokumentacji projektowej. Podpisanie umowy pomiędzy Prezydentem
Miasta Płocka, Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży
Pożarnej, Komendantem Wojewódzkim Policji oraz Dyrektorem
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
nastąpi przed oddaniem obiektu do eksploatacji.

Zmiany dokonane w uchwale nastąpiły na skutek wejścia w życie nowych
przepisów. Obecnie miasto Płock otrzymało od Urzędu Marszałkowskiego
decyzję o przyznaniu finansowania programów stypendialnych oraz
został ogłoszony nabór wniosków od potencjalnych stypendystów.

XXXI
NADZWYCZAJNA
SESJA RADY MIASTA
14.10.2004 r.
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Numer uchwały
588/XXXI/04

W sprawie

Sposób realizacji

nadania pośmiertnie medalu “Zasłużony dla
Płocka” Panu Stanisławowi Nawrockiemu

Uchwała zrealizowana:

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta
Płocka

Uchwała zrealizowana:

wyrażenia woli zawarcia porozumienia
pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a
Wojewodą Mazowieckim dot. powierzenia
Miastu Płock prowadzenia niektórych spraw
z zakresu właściwości Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Uchwała w trakcie realizacji:

Rada Miasta przyznała pośmiertnie medal „Zasłużony dla Płocka” Panu
Stanisławowi Nawrockiemu, który został wręczony żonie na Sesji Rady w
dniu 26.10.2004 r.

XXXII SESJA RADY
MIASTA
26.10.2004 r.
589/XXXII/04

590/XXXII/04

591/XXXII/04

Rada Miasta stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta
Płocka Pana Stanisława Nawrockiego z listy nr 3 – Koalicyjny Komitet
Wyborczy SLD-UP w okręgu nr 1 wskutek jego śmierci.
Prowadzona jest bieżąca korespondencja z Panem Ryszardem Głowaczem –
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dokonywane są ostatnie poprawki
Porozumienia, zarówno ze strony Miasta jak i Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. W dniu 3 marca 2005 r. zadane zostały pytania ze strony Prezydenta
Miasta i oczekujemy na odpowiedź. Projekty Porozumień są opiniowane przez
radców prawnych obydwu stron.

uchylenia uchwały nr 1168/LVI/02 Rady
Uchwała zrealizowana:
Miasta Płocka z dnia 24.09.2002 r. w sprawie
Uchwała Nr 1168/LVI/02 została uchylona.
sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości
zabudowanej położonej w Płocku przy ul.
Jesiennej
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Numer uchwały
592/XXXII/04

W sprawie
przyjęcia przez Gminę Płock w formie
darowizny nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Łąck

Sposób realizacji
Uchwała nie została zrealizowana:
Gmina Łąck uchwałą nr XII/173/2004 z dnia 8.12.2004 r. postanowiła
wrazić zgodę na zbycie w formie sprzedaży na rzecz Miasta Płocka
nieruchomości wraz z naniesieniami, stanowiącymi własność Gminy
Łąck, położonych na terenie miasta Płocka oznaczonych w bazie ewidencji
gruntów i budynków jako działki nr 16, 18, 32 i 31 obręb “Ciechomice”.

593/XXXII/04

Uchwała w trakcie realizacji:
ustalenia zasad nabywania nieruchomości
przez Gminę oraz zbywania, zamiany,
Uchwała kompetencyjna realizowana na bieżąco.
obciążania i wydzierżawiania nieruchomo ści
będących własnością Gminy Płock na okres
powyżej 3 lat

594/XXXII/04

Uchwała zrealizowana:
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w rejonie Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. nr 284 poz. 7744.
ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al.
Kilińskiego w Płocku

595/XXXII/04

wydzierżawienia nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność Gminy
Płock przy ul. Parowa w Płocku

Uchwała zrealizowana:

wydzierżawienia nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność Gminy
Płock przy ul. Miodowej w Płocku

Uchwała zrealizowana:

wydzierżawienia nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność Gminy
Płock przy ul. Medycznej w Płocku

Uchwała zrealizowana:

596/XXXII/04

597/XXXII/04

Zawarta umowa dzierżawy Nr 100/WUG.I.RN.w.140/2004
z dnia 24.12.2004r.
Zawarta umowa dzierżawy Nr 98/WUG.I.RN.w.138/2004
z dnia 24.12.2004r.
Zawarta umowa dzierżawy Nr 99/WUG.I.RN.w.139/2004
z dnia 24.12.2004r.
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Numer uchwały
598/XXXII/04

W sprawie
zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r.

Sposób realizacji
Uchwała zrealizowana:

Dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 rok zgodnie z treścią
uchwały, tj.:
- zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
10.604.662,07 zł.
- zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
12.821.473,14 zł.
- zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
23.426.135,21 zł.
Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 9 – Przychody i
wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym na 2004 rok:
w dziale 710 - Działalność usługowa:
w rozdziale 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym
poz.II– PRZYCHODY otrzymała nowe brzmienie:
poz. 1 – Wpływy z usług, § 0830 – Wpływy z usług z kwotą
440.000,00 zł.
Dokonano zmian w Załączniku Nr 11 – Dotacje celowe dla
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2004
rok:
Zmniejszono wydatki:
w pkt. VI – Instytucje, placówki, stowarzyszenia oraz kluby, w § 2830 –
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych o kwotę 4.000,00 zł.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji
Zwiększono wydatki:
w pkt. VI – Instytucje, placówki, stowarzyszenia oraz kluby, w § 2820 –
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 4.000,00 zł.
w pkt. VII – Kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej, w § 2820 –
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 50.000,00 zł.
Dokonano zmiany planu Przychodów i wydatków Zakładów budżetowych
na 2004 rok – Załącznik Nr 17 – Przychody i wydatki zakładów
budżetowych w 2004 roku do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku i przyjęto plan po zmianach wg
Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

599/XXXII/04

600/XXXII/04

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. “Zakup autobusów dla
Komunikacji Miejskiej III etap” – zakup 6
sztuk.

Uchwała nie została zrealizowana:

wyrażenia zgody na umieszczenie herbu
miasta Płocka na posrebrzanych łyżeczkach
produkowanych przez Warszawską Fabrykę
Platerów HEFRA S.A.

Uchwała zrealizowana:

Z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwała została
uchylona.

Wyrażono zgodę na umieszczenie herbu miasta Płocka na posrebrzanych
łyżeczkach produkowanych przez Warszawską Fabrykę Platerów HEFRA
S.A. w Warszawie.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

XXXIII SESJA RADY
MIASTA
23.11.2004 r.
601/XXXIII/04

602/XXXIII/04

603/XXXIII/04

604/XXXIII/04

obsadzenia mandatu Radnego Rady Miasta
Płocka

Uchwała zrealizowana:

stwierdzania wygaśnięcia funkcji
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Uchwała zrealizowana:

stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w
Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka

Uchwała zrealizowana:

stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w
Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka

Uchwała zrealizowana:

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego, Rada Miasta obsadziła
mandat radnego poprzez wstąpienie na to miejsce Pana Arkadiusza
Iwaniaka w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 3 – Koalicyjny Komitet
Wyborczy SLD-UP, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę
głosów.

Rada Miasta stwierdziła wygaśnięcie funkcji Przewodniczącego Rady
Miasta Płocka pełnionej przez Pana Stanisława Nawrockiego w związku z
jego śmiercią.

Rada Miasta stwierdziła wygaśnięcie członkostwa w Komisji Inwestycji,
Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka Pana Radnego
Stanisława Nawrockiego w związku z jego śmiercią.
Rada Miasta stwierdziła wygaśnięcie członkostwa w Komisji Skarbu,
Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka Pana Radnego
Stanisława Nawrockiego w związku z jego śmiercią.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

605/XXXIII/04

Uchwała w trakcie realizacji:
zamiany nieruchomości oznaczonych nr
działek 840/2 i 840/13 położonych w Płocku
przy ul. Kościuszki13 stanowiących własność Przekazano dokumenty do Oddziału Geodezji, Katastru i
Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa do dalszej realizacji.
Gminy Płock będących w użytkowaniu
wieczystym Skarbu państwa na
nieruchomości oznaczone nr działek 2803/5,
2807/2 położone w Płocku przy ul. Kolejowej
stanowiące własność Skarbu Państwa.

606/XXXIII/04

zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Nr
574/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia
2.08.2004 r. w sprawie określenia zadań
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
przeznaczenia na nie środków PFRON na
2004 r.

Uchwała zrealizowana:

w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka

Uchwała zrealizowana:

607/XXXIII/04

Informacja o realizacji uchwały znajduje się przy uchwale
627/XXXV/04, która stanowiła ostateczną wersję preliminarza na 2004
rok.

Rada Miasta dokonała zmian w Statucie w § 3 i § 13 dotyczących Herbu i
barw Miasta. Uporządkowano sprawy związane z wykorzystaniem Herbu
i barw Miasta oraz usankcjonowano prawnie praktykę używania flagi
Miasta.
608/XXXIII/04

zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 r.

Uchwała zrealizowana:
Dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 rok zgodnie z treścią
uchwały, tj.:
- zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
11.640.937,81 zł.
-

zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
581.444,81 zł.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji
- zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
10.892.077,74 zł.
zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
6.754.170,74 zł.
Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 7 – Przychody
i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2004 rok:
Zmniejszono wydatki:
w poz. wydatki inwestycyjne
w poz. 1 – Inwestycje związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń
do powietrza o kwotę 169.000,00 zł.
w tiret 1 – Wykonanie węzła i przyłącza cieplnego, likwidacja pieców
kaflowych przy ul. Dojazd 13 o kwotę 29.000,00 zł.,
w tiret 2 – Wykonanie węzła i przyłącza cieplnego, likwidacja pieców
kaflowych przy ul. Kilińskiego Nr 1 i Nr 3 o kwotę 57.000,00 zł.
w tiret 9 – Montaż gazowych kotłowni ekologicznych w budynkach przy
ul. Kwiatka Nr 14, Kwiatka Nr 55, Bukowej Nr 40 o kwotę 83.000,00 zł.
-

poz. 2 – Zadania z zakresu ochrony wód o kwotę 1.400.000,00 zł.
w tiret 1 – Budowa oczyszczalni wód opadowych „Wiadukt” o kwotę
400.000,00 zł.
w tiret 2 – Budowa podczyszczalni wód opadowych „Grabówka” o kwotę
1.000.000,00 zł.
Zwiększono wydatki:
w poz. wydatki inwestycyjne
w poz. 1 – Inwestycje związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń
do powietrza
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji
wprowadzono tiret 10 – Montaż 10 sztuk liczników ciepła w węzłach
cieplnych budynków gminnych przy ul. Dobrzyńskiej Nr 4, Nr 6, Nr 8, Nr
10, Nr 12 z kwotą 24.500,00 zł.
Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 8 – Przychody i
wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2004 rok:
Zmniejszono wydatki:
w poz. wydatki inwestycyjne
w poz. 3 – Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z
infrastrukturą o kwotę 500.000,00 zł.
Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 14 –
Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka na 2004 rok:
Zmniejszono przychody:
wykreślono:
poz. 1 – Przychody z prywatyzacji bezpośredniej (§ 942) z kwotą
20.000.000,00 zł.
Zwiększono przychody:
w poz. 3 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym (§ 952) o kwotę 4.000.000,00 zł.
w poz. 4 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 955) o
kwotę 802.600,00 zł.
Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu miasta Płocka na
2004 rok o kwotę 15.197.400,00 zł.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji
Dokonano zmian w Załączniku Nr 12 – Podział środków z budżetu
miasta Płocka w 2004 roku na funkcjonowanie rad mieszkańców osiedli
do Uchwały 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku
oraz przyjęto plan wydatków po zmianach wg Załącznika Nr 1 do
niniejszej Uchwały
Dokonano zmiany planu Przychodów i wydatków środków specjalnych –
Załącznik Nr 15 – Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004
roku do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia
2004 roku i przyjęto plan po zmianach wg Załącznika Nr 2 do niniejszej
Uchwały.

XXXIV SESJA RADY
MIASTA
07.12.2004 r.
609/XXXIV/04

rozszerzenia składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Płocka

Uchwała zrealizowana:
Rada Miasta rozszerzyła skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Płocka poprzez dopisanie radnego Arkadiusza Iwaniaka.

610/XXXIV/04

rozszerzenia składu osobowego Komisji
Uchwała zrealizowana:
Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka
Rada Miasta rozszerzyła skład osobowy Komisji Gospodarki Komunalnej
Rady Miasta Płocka poprzez dopisanie radnego Arkadiusza Iwaniaka.

611/XXXIV/04

wyrażenia zgody na wynajęcie Archiwum
Uchwała w trakcie realizacji:
Państwowemu w Płocku lokalu użytkowego
Oczekiwanie na opinię komisji Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia
mieszczącego się w budynkach przy ul. 1
stawek czynszu.
Maja 1/Kolegialna 13/Kolegialna 11 w Płocku

72

Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

612/XXXIV/04

przyjęcia “Programu współpracy Miasta
Płocka z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Miasta Płocka na
2005 r.”

Uchwała realizowana na bieżąco.

613/XXXIV/04

wspierania działalności szkół wyższych

Uchwała w trakcie realizacji:
Władze miasta zobowiązały się wspierać rozwój uczelni wyższych na
terenie miasta Płocka podejmując działania wymienione w załączniku do
uchwały.

614/XXXIV/04

615/XXXIV/04

616/XXXIV/04

przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna
obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze
trzy kwartały 2004 r. celem wymiaru
podatku leśnego na rok 2005

Uchwała w trakcie realizacji:

przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2004 r. celem
wymiaru podatku rolnego na rok 2005

Uchwała w trakcie realizacji:

ustalenia rocznych stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od tego
podatku

Uchwała w trakcie realizacji:

Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego za 2005 r.

Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego za 2005 r. Podatkiem
rolnym objętych jest aktualnie około 850 gospodarstw indywidualnych
oraz 16 podmiotów posiadających osobowość prawną.
Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego od dnia 1 stycznia do
dnia 31 grudnia 2005 r. Zgodnie z zakresem upoważnień wynikających z
ustawy, na rok 2005 Rada Miasta Płocka przyjęła w większości
maksymalne stawki podatku od nieruchomości określone przez Ministra
Finansów w Obwieszczeniu z dnia 26.10. 2004 r. Oddział Podatków i
Opłat przygotował i wysłał do wszystkich podatników podatku od
nieruchomości od osób prawnych informacje o wysokości stawek
obowiązujących w 2005 r. Wysłano decyzje podatkowe do osób
fizycznych na rok 2005.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

617/XXXIV/04

ustalenia stawek podatku od posiadania
Uchwała w trakcie realizacji:
psów, określenia zasad jego poboru i terminu
Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego za 2005 r. Do poboru
płatności
podatku upoważnione są: Oddział Podatków i Opłat Urzędu Miasta
Płocka, MZGM – TBS Sp. z o.o., administracje spóldzielni
mieszkaniowych, Agencja Rewitalizacji Starówki “ARS” Sp. z o.o. oraz
MTBS Sp. z o.o.

618/XXXIV/04

zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r.

Uchwała zrealizowana:
Dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 rok zgodnie z treścią
uchwały, tj.:
- zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
583.804,75 zł.
- zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
280.680,00 zł.
- zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
3.073.328,96 zł.
- zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
3.376.453,71 zł.

Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 8 – Przychody i
wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2004 rok:
Zmniejszono wydatki:
w poz. wydatki inwestycyjne:
w poz. 9 – Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na
Osiedlach Borowiczki i Imielnica o kwotę 9.000,00 zł.
Zwiększono wydatki:
w poz. wydatki inwestycyjne
wprowadzono:
poz. 10 – Zakup pieca olejowego dla potrzeb Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego z kwotą 9.000,00 zł.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji
Dokonano zmian w Załączniku Nr 12 – Podział środków z budżetu
miasta Płocka w 2004 roku na funkcjonowanie rad mieszkańców osiedli
do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004
roku i przyjęto plan wydatków po zmianach wg Załącznika Nr 1 do
niniejszej Uchwały.
Dokonano zmiany planu Przychodów i wydatków Zakładów budżetowych
na 2004 rok – Załącznik Nr 17 – Przychody i wydatki zakładów
budżetowych na 2004 rok do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku i przyjęto plan po zmianach wg
Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

619/XXXIV/04

nabycia prawa użytkowania wieczystego
Uchwała w trakcie realizacji:
nieruchomości położonej w Płocku przy ul.
Nieruchomość została wyceniona. Będą podejmowane dalsze czynności
Popłacińskiej 42, oznacz. jako działka nr
zmierzające do podpisania aktu notarialnego.
3107 zabudowanej budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym oraz prawa użytkowania
wieczystego działki niezabudowanej ozn. Nr
3106

XXXV SESJA RADY
MIASTA
28.12.2004 r.
620/XXXV/04

uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2005 Uchwała w trakcie realizacji:
rok
Budżet miasta Płocka na 2005 rok będzie realizowany wg wielkości
przyjętych w Uchwale.

621/XXXV/04

przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Uchwała w trakcie realizacji:
Płocka na 2005 rok
Rada Miasta przyjęła plan pracy na poszczególne miesiące 2005 roku,
który systematycznie jest realizowany.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

622/XXXV/04

przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Uchwała w trakcie realizacji:
Miasta Płocka na 2005 rok
Rada Miasta przyjęła plany pracy 5 stałych Komisji Rady z rozbiciem na
poszczególne miesiące, który jest systematycznie realizowany.

623/XXXV/04

sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości
niezabudowanej położonej w Płocku, Obręb
Nr 9

Uchwała w trakcie realizacji:

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Płock przy ul.
Nałkowskiej w Płocku

Uchwała zrealizowana:

zawierania porozumień międzygminnych
dotyczących przyjęcia przez Gminę Płock
zadań publicznych w zakresie oświaty
powierzonych przez zainteresowane gminy

Uchwała w trakcie realizacji:

nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Płocku

Uchwała zrealizowana:

624/XXXV/04

625/XXXV/04

626/XXXV/04

Nieruchomość została wyceniona. Przygotowywane jest zarządzenie
Prezydenta Miasta Płocka w sprawie akceptacji ceny.

Zawarto umowę dzierżawy Nr 10/WUG.I.RN/w/10/05 z dnia 02.02.2005
r.
Wójtowie sąsiednich gmin wyrazili wolę rodziców zamieszkałych najbliżej
Płocka, aby umożliwić ich dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego w
szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Płock.
Dzieci z zainteresowanych gmin będą mogły realizować obowiązek
szkolny w płockich szkołach na podstawie porozumień międzygminnych,
w których określone zostaną zadania i udział w kosztach realizacji
powierzonych zadań. Z informacji przekazanych przez Zarząd Jednostek
Oświatowych wynika, iż podjęte zostały rozmowy z zainteresowanymi
wójtami w sprawie ustalenia treści umów.
Gimnazjum Nr 4 w Płocku otrzymało imię Obrońców Płocka 1920 roku.

627/XXXV/04

zmiany uchwały nr 464/XXIII/04 Rady
Miasta Płocka z dnia 30.03.2004 r. w
sprawie określenia zadań rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia
na nie środków PFRON na rok 2004 r.

Uchwała zrealizowana:
Sposób realizacji uchwały został przedstwiony w załączniku do niniejszej
tabeli.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji

628/XXXV/04

przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Uchwała w trakcie realizacji:
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
Na terenie miasta Płocka prowadzone są działania wynikające z realizacji
terenie miasta Płocka na rok 2005
zadań MPPiRPA na 2005 r.

629/XXXV/04

wyboru banku do “Bankowej Obsługi
Budżetu Miasta Płocka” na okres od 1
stycznia do 31 stycznia 2005 r.

Uchwała zrealizowana:

umorzenia pożyczki udzielonej ze środków
budżetu Miasta Płocka Samodzielnemu
Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płocku

Uchwała zrealizowana:

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. “Zakup autobusów dla
Komunikacji Miejskiej Płock – III etap” –
zakup 6 sztuk

Uchwała zrealizowana:

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
programu usprawnienia ruchu
komunikacyjnego w Płocku od 2000 r.

Uchwała zrealizowana:

630/XXXV/04

631/XXXV/04

632/XXXV/04

Dokonano wyboru banku.

Pożyczka udzielona Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Płocku została umorzona.

Podpisano umowę pożyczki Nr 925/04/OA/P dnia 30 grudnia 2004 roku
na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. “Zakup 26 sztuk autobusów dla
Komunikacji Miejskiej Płock – etap III – zakup 6 sztuk” na kwotę
3.889.000,00 zł.

Dokonano zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
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Numer uchwały
633/XXXV/04

W sprawie
zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 r.

Sposób realizacji
Uchwała zrealizowana:
Dokonano zmian w budżecie miasta Płocka na 2004 rok zgodnie z treścią
uchwały, tj.:
- zwiększono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
2.148.372,17 zł.
- zmniejszono dochody budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
81.200,00 zł.
- zmniejszono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
11.482.011,92 zł.
- zwiększono wydatki budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę
8.549.184,09 zł.
Dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 14 –
Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka na 2004 rok:
ZMNIEJSZONO PRZYCHODY
wykreślono:
poz. 2 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków
publicznych (§ 951) z kwotą 1.000.000,00 zł.
w poz. 3 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym (§ 952) o kwotę 4.000.000,00 zł.
Ponadto kwotę 41.000.000,00 zł. z poz. 3 określono jako: Przychody z
zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym (§ 953)
Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu miasta Płocka na 2004 rok o
kwotę 5.000.000,00 zł.
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Numer uchwały

W sprawie

Sposób realizacji
Dokonano zmian w Załączniku Nr 12 – Podział środków z
budżetu miasta Płocka w 2004 roku na funkcjonowanie rad
mieszkańców osiedli do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2004 roku i przyjęto plan wydatków po zmianach wg
Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.
Dokonać zmiany planu Przychodów i wydatków środków specjalnych –
Załącznik Nr 15 – Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004
roku do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia
2004 roku i przyjęto plan po zmianach wg Załącznika Nr 2 do niniejszej
uchwały.

634/XXXV/04

wydatków budżetu miasta Płocka, które w
2004 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego

Uchwała zostanie zrealizowana w 2005 r.

635/XXXV/04

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
formy organizacyjno - prawnej Zakładu
Usług Miejskich “MUNISERWIS” w Płocku

Uchwała zrealizowana:

ustalenia wysokości opłat za usuwanie
pojazdów z drogi i ich parkowanie

Uchwała w trakcie realizacji:

wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady
Miasta Płocka

Uchwała w ciągłej realizacji:

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
stawek za jeden kilometr przebiegu

Uchwała w ciągłej realizacji:

636/XXXV/04
637/XXXV/04

638/XXXV/04

Ze względu na zmianę nazewnictwa w ustawie o odpadach, dotyczącego
odpadów i nieczystości należało w Statucie dokonać zmiany treści,
dopasowując ją do zapisów ustawowych.
Określone w uchwale stawki są stosowane na terenie
Rada Miasta wprowadziła zmiany do Regulaminu Rady Miasta Płocka
dotyczące pracy Komisji Rady.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji dostosowano zasady zwrotu kosztów przejazdów radnych
Rady Miasta Płocka.
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Załącznik do Sprawozdania
z realizacji uchwał Rady MiastaPłocka
w 2004 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż uchwały: 464/XXIII/04, 540/XXVIII/04,
547/XXX/04, 606/XXXIII/04 i 627/XXXIII/04 dotyczyły Ośrodka Rehabilitacji Zawodowej i
Społecznej, który zajmuje się realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123, poz. 776 z 1997r. z póż. zm.) i tak:

1.
2.
3.
4.
5.

Uchwała 464/XXIII/04 dotyczyła określenia zadań rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków z PFRON na
rok 2004.
Uchwała 540/XXVIII/04 dotyczyła zmiany pomiędzy poszczególnymi
pozycjami Preliminarza zawartego w uchwale 464/XXIII/04;
Uchwała 574/XXX/04 dotyczyła zwiększenia o kwotę 600.086, zł środków
wyszczególnionych w uchwale 540/XXVIII/04 przeznaczonych na zadania
rehabilitacji zawodowej i społecznej do kwoty ogólnej 4.123.155, -zł;
Uchwała 606/XXXIII/04 dotyczyła zmiany pomiędzy poszczególnymi
pozycjami preliminarza z uchwały 574/XXX/04;
Uchwała 627/XXXV/04 dotyczyła zmiany pomiędzy poszczególnymi
pozycjami preliminarza z uchwały 606/XXXIII/04i stanowiła ostateczną
wersję preliminarza na 2004r.

Realizacja zadań wynikających z w/w ustawy i uchwał zostaje przedstawiona w
układzie:
I. Finansowym:
L

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

373.656

328.001,38

0.00

-

p
1.

Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów
wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i
składek na ubezpieczenia społeczne
(art. 26 w brzmieniu obowiązującym do dnia
31.01.2003 r.)
2. Przystosowanie tworzonych lub istniejących
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
stosownie do potrzeb wynikających z ich
niepełnosprawności oraz rozpoznanie przez
służby medycyny pracy w/w potrzeb (art. 26)

170.000
3. Pożyczki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej lub rolniczej (art.12)
19.600
4. Szkolenia i przekwalifikowania osób
niepełnosprawnych
(art. 38 i 40)
5. Dofinansowanie działania warsztatów terapii 2.066.955
zajęciowej
(art. 35a ust. 1 pkt 8)
6. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i

140.000
19.598

2.013.980,66

ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)
- osoby dorosłe

223.281

197.116

- dzieci i młodzież

90.000

80.722

118.449

118.448,78

7. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a
ust. 1 pkt 7 lit. b)

8.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)
- osoby dorosłe

461.551

416.306,53

- dzieci i młodzież

130.000

102.616,43

324.663

314.874

145.000

144.332,39

9. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych
– osoby dorosłe
-

dzieci i młodzież

OGÓŁEM: 4.123.155

3.875.996,17

II) Opisowym:
Ad. 1) zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek
na ubezpieczenia społeczne (art. 26 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.01.2003r.)
W roku 2004 wypłacone zostały refundacje kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od
tych wynagrodzeń dla 67 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 328.001,38 zł, w tym dla 23 osób
niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej.
Ad.

2)

przystosowanie

tworzonych

lub

istniejących

stanowisk

pracy

dla

osób

niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz
rozpoznanie przez służby medycyny pracy w/w potrzeb (art. 26)
W roku 2004 r. nie było zainteresowania tą formą pomocy.
Jedną z przesłanek tego stanu jest nowelizacja ustawy dokonana na podstawie ustawy z dnia

20 grudnia 2002 r.

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 7, poz. 79 z 2003 r.), która wprowadziła bardzo poważne zmiany w zakresie
rehabilitacji zawodowej.
Ad. 3) pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej (art. 12)
W roku 2004 złożonych zostało 6 wniosków o udzielenie pożyczek ze środków PFRON na rozpoczęcie
działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne na łączną kwotę 245.715 zł.
Z tych wniosków:
-

4 wnioski na łączną kwotę 174.965 zł zostały rozpatrzone pozytywnie,

-

1 wniosek został rozpatrzony negatywnie,

-

1 wnioskodawca zrezygnował z ubiegania się o pożyczkę już po złożeniu wniosku.
Na podstawie 4 wniosków rozpatrzonych pozytywnie, w 2004 r. zawarte zostały 4 umowy na łączną kwotę

170.000 zł (wypłacona została kwota 140.000 zł).
Różnica pomiędzy zawartymi umowami a kwotą wypłaconą wynika z tego, że 1 wnioskodawca odstąpił od realizacji
umowy już po jej podpisaniu.
Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 4 ustawy o rehabilitacji (...) Starosta umarza pożyczkę, na wniosek
pożyczkobiorcy, do wysokości 50%, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej albo rolniczej przez
okres co najmniej 24 miesięcy oraz po spełnieniu pozostałych warunków umowy. Zadania te realizowane są w
ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przez Ośrodek Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej.
W 2004 r. złożonych zostało 6 wniosków w powyższym zakresie, z czego umorzone zostały

4 pożyczki

udzielone ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, w przypadku 1
wniosku odmówiono umorzenia pożyczki, zaś 1 wniosek pozostawiony został bez rozpoznania (z przyczyn formalnoprawnych).
Zadaniem Ośrodka jest także podejmowanie rozstrzygnięć w przedmiocie odroczenia, rozłożenia na raty lub
umorzenia terminu spłaty pożyczek udzielonych ze środków PFRON w trybie art. 12 ust. 5 ustawy o rehabilitacji (...).

W 2004 r. wpłynął 1 wniosek w zakresie umorzenia pożyczki w trybie art. 12 ust. 5 i przeszedł do rozpatrzenia w
2005 roku. Natomiast podjęto 2 decyzje w przedmiocie umorzenia na podstawie wniosków, które wpłynęły w 2003 r.
W stosunku do jednego wniosku decyzja była negatywna, zaś wobec drugiego – pozytywna.
W przedmiocie odroczenia terminu spłaty pożyczki nie wpłynął żaden wniosek.
W ramach swoich zadań Ośrodek prowadzi kontrole realizacji umów zawartych z pracodawcami w
przedmiocie utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz kontrole realizacji umów w zakresie
funkcjonowania działalności gospodarczych prowadzonych na podstawie udzielonych pożyczek ze środków PFRON.
W roku 2004 przeprowadzone zostały 43 kontrole utworzonych stanowisk pracy oraz 16 kontroli pożyczek.
W wyniku większości przeprowadzonych kontroli nie stwierdzano nieprawidłowości w realizowaniu umów
dotyczących pożyczek lub tworzenia stanowisk pracy. Wydawane w wyniku kontroli zalecenia wiązały się najczęściej
z koniecznością sprawdzenia zakupionych w ramach umów samochodów, które w chwili przeprowadzania kontroli
znajdowały się w ruchu, uzupełnienia akt osobowych zatrudnionych pracowników, itp.
Poza w/w zadaniami w ramach rehabilitacji zawodowej Ośrodek prowadził w 2004 r. także postępowania
dotyczące spraw spornych oraz podejmował czynności związane z windykacją należności powstałych z tytułu
nieprawidłowego realizowania umów w zakresie tworzenia stanowisk pracy oraz umów pożyczek. Ośrodek prowadził
22 takie sprawy. W wyniku podejmowanych czynności udało się wyegzekwować z tego tytułu kwotę 31.411 zł od
pożyczkobiorców oraz 19.107 zł od pracodawców, którzy nie dotrzymali warunków umów.
Ad. 4) Szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)
Jak wynika ze sprawozdań sporządzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, w 2004 r. wydatkowano kwotę
19.598 zł tytułem szkolenia 36 osób niepełnosprawnych.
Ad. 5) Dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8)
Na terenie Miasta Płocka działa 6 warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczy 125 osób niepełnosprawnych.
W 2004 r. Ośrodek finansował koszty ich działalności. W roku 2004 wydatkowano kwotę 2.013.980,66 zł.
Ośrodek przeprowadza także kontrole funkcjonowania WTZ. W roku 2004 przeprowadzonych zostało 18 takich
kontroli.
Ad. 6) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)
W 2004 r. o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ubiegało się 408 osób (w tym: 326 osób
dorosłych oraz 82 dzieci).
Spośród tych wniosków:
-

406 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie (w tym 324 osób dorosłych oraz 82 dzieci),

-

2 wnioski były pozostawione bez rozpatrzenia z powodu wcześniej złożonej rezygnacji

W roku 2004 wykorzystanych zostało ogółem 506 dofinansowań do powyższego zadania na łączną kwotę 277.838 zł
(na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych kwota 197.116 oraz kwota 80.722 na rzecz dzieci). W tym wykorzystano:
-

283 dofinansowań do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych
na łączną kwotę 162.197 zł,

-

82 dofinansowania na rzecz opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 34.919 zł,

(dla dorosłych osób niepełnosprawnych łącznie kwota 197.116 zł)
-

78 dofinansowań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na łączną kwotę 50.453 zł,

-

63 dofinansowań na rzecz opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na łączną kwotę 30.269 zł.

(dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej łącznie kwota 80.722 zł)
Różnica pomiędzy rozpatrzonymi pozytywnie wnioskami a wykorzystanymi dofinansowaniami wynika z faktu, iż 43
osoby dorosłe oraz 6 dzieci zrezygnowało z przyznanego dofinansowania.

Ad. 7) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b)
W 2004 r. przyjętych do rozpatrzenia zostało 17 wniosków.
Zawartych zostało 14 umów na kwotę 121.449 zł. Zrealizowanych i rozliczonych zostało także 14 umów na kwotę
118.448,78 zł.
Ponadto:
-

1 wniosek został rozpatrzony negatywnie,

-

2 wnioskodawców złożyło rezygnacje.

Ad. 8) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
W roku 2004 złożonych zostało łącznie 658 wniosków na kwotę 490.465,52 zł; w tym:
-

481 wniosków osób dorosłych na kwotę 400.576,71 zł,

-

177 wniosków dzieci na kwotę 89.888,81 zł.

Spośród tych wniosków 648 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 483.529,42 zł, z tego:
-

471 wniosków osób dorosłych na kwotę 393.640,61 zł,

-

177 wniosków dzieci na kwotę 89.888,81 zł.

W stosunku do pozostałych 10 wniosków:
-

1 wnioskodawca złożył rezygnację,

-

1 wniosek dofinansowany został przez Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej,

-

2 wnioski pozostawione zostały bez rozpoznania,

-

6 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie.
W roku 2004 wypłacono 643 dofinansowania na łączną kwotę 479.102,02 zł; w tym:

-

466 dofinansowań dla osób dorosłych na kwotę 389.213,21 zł,

-

dla dzieci 177 dofinansowań na kwotę 89.888,81 zł.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
W 2004 r. złożone zostały 24 wnioski na kwotę 43.805,64 zł, z czego:
-

18 wniosków osób dorosłych na kwotę 31.417,50 zł,

-

6 wniosków dzieci na kwotę 12.388,14 zł.

Ze złożonych 24 wniosków pozytywnie rozpatrzonych zostały 22 wnioski na łączną kwotę 42.907,35 zł, z czego:
-

16 wniosków osób dorosłych na kwotę 29.939,73 zł,

-

6 wniosków dzieci na kwotę 12.967,62 zł.

2 pozostałe wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.
Z 22 pozytywnie rozpatrzonych wniosków zawarte zostało 20 umów na kwotę 40.330,35 zł, z tego:
-

15 umów na rzecz osób dorosłych na kwotę 27.602,73 zł,

-

5 umów na rzecz dzieci na kwotę 12.727,62 zł.

-

w przypadku 2 wniosków wnioskodawcy nie stawili się na podpisanie umowy.

Zrealizowanych (wypłacono) zostało 19 umów na kwotę 39.820,94 zł, w tym:
-

14 umów na rzecz osób dorosłych na kwotę 27.093,32 zł,

-

5 umów na rzecz dzieci na kwotę 12.727,62 zł

-

1 wnioskodawca nie zrealizował umowy.
W roku 2004 z przeznaczeniem na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze wydatkowano kwotę 518.922,96 zł :
-

416.306,53 zł na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych,

-

102.616,43 zł na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Ad.9)

Dofinansowanie

likwidacji

barier

architektonicznych,

w

komunikowaniu

się

i

technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1
pkt 7 lit. d)
W roku 2004 ogółem przyjętych do rozpatrzenia zostało 36 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych na kwotę łączną 434.800 zł, w tym:
-

31 wniosków dorosłych osób niepełnosprawnych na kwotę 385.800 zł,

-

5 wniosków dzieci na kwotę 49.000 zł.

Spośród tych wniosków:
-

2 wnioskodawców zrezygnowało z dalszego ubiegania się o dofinansowanie,

-

2 wnioski zostały rozpatrzone odmownie (powodem były przesłanki formalno-prawne),

-

1 wniosek pozostawiony został bez rozpoznania (wnioskodawca nie dostarczył wymaganych dokumentów),

-

1 wnioskodawca zmarł.

Zwartych zostało 30 umów na kwotę łączną 292.500,69 zł, z tego:
-

25 umów dotyczyło wniosków osób dorosłych na łączną kwotę 260.127,36 zł,

-

5 umów dotyczyło wniosków dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na łączną kwotę 32.373,33 zł.

Zrealizowanych zostało natomiast 29 umów, z czego:
-

24 umowy dotyczące osób dorosłych na łączną kwotę 254.127,36 zł,

-

5 umów dotyczących dzieci i młodzieży na łączną kwotę 29.373,33 zł.

(1 wnioskodawca zrezygnował z przyznanego dofinansowania już po podpisaniu umowy).
W zakresie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych w roku 2004 do rozpatrzenia
przyjęto 50 wniosków na ogólną kwotę 216.700 zł, w tym:
-

24 wnioski dorosłych osób niepełnosprawnych na kwotę 85.300, 26 zł,

-

26 wniosków dzieci na kwotę 131.400 zł.

Spośród tych wniosków:
-

2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie,

-

2 wnioskodawców złożyło rezygnacje z dofinansowania.

Zawartych zostało 46 umów na kwotę łączną 181.684,24 zł, z tego:
-

24 umowy dotyczyło wniosków dorosłych osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 61.964,24 zł,

-

22 umowy dotyczyły wniosków na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży na łączną kwotę 119.720 zł.

Zrealizowanych zostało 46 umów, z czego:
-

24 umowy dotyczyły dorosłych osób na łączną kwotę 60.746,64 zł,

-

22 umowy dotyczyły dzieci na łączną kwotę 114.959,06 zł.

W roku 2004 z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,

w komunikowaniu się i

technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę
459.206,39zł :
-

314.874 zł na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych,

-

144.332,39 zł na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Zapis art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. e ustawy o rehabilitacji (...) przewiduje dofinansowanie rehabilitacji dzieci i
młodzieży. Zadanie to realizowane było w poszczególnych zadaniach Ośrodka. Wydatkowana w 2004 r. została
ogólna kwota 327.670,82 zł, z tego:

-

kwota 80.722 zł wykorzystana została na dofinansowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz
ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

-

kwota 102.616,43 zł wykorzystana została na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze,

-

kwota 144.332,39 zł wykorzystana została na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w
komunikowaniu się i technicznych.

