PROTOKÓŁ Nr XVI/07
Z OBRAD XVI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 27 listopada 2007 roku
Sesja rozpoczęła się o godz.10.20, a zakończyła o godz.15.05.
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.
Stan radnych
Obecnych
Nieobecni

- 25
- 25
-0

Osób zaproszonych
Obecnych

- 132
- 60

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

Ad. pkt 1
Otwarcia obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka dokonał Przewodniczący Rady Miasta
Płocka Pan Tomasz Korga. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco:
1/ Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 23.10.2007 roku.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30.10.2007
roku.
5/ Dyskusja nad modelem promocji miasta – skuteczność działań promocyjnych.
6/ Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2006 rok –
monitoring: stan
aktualny, perspektywy rozwoju, systemy ostrzegawcze i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym:
stan
przygotowania.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Narodowym
Centrum Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
realizację ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”(druk nr 232),
2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 244),
3. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 245),
4. zmieniająca uchwałę Nr 982/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w
sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr
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243),
5. opłaty od posiadania psów (druk nr 238),
6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
(druk nr 239),
7. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 240),
8. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w
Płocku (druk nr 215),
9. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przy ulicy
Kolejowej,
ul. 1 Maja i ul. Bielskiej w Płocku będącej własnością Gminy Płock.
(druk nr 226),
10. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Batalionów Chłopskich
w Płocku (druk nr 227),
11. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Płock oznaczonej nr 430/6 położonej w Płocku przy ul. Okrzei na
rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” (druk nr 228),
12. wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do międzynarodowego stowarzyszenia
„Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” (druk nr 229),
13. wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na
okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 241),
14. wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku na okres
przekraczający rok budżetowy (druk nr 242),
15. ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków,
znajdującym się na terenie miasta Płocka (druk nr 230),
16. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne
(druk nr 231),
17. przyjęcia programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności
lokalnej” (druk nr 233),
18. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie miasta
Płocka na rok 2008 (druk nr 234),
19. zmiany Uchwały Nr 42/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie
miasta Płocka na rok 2007 (druk nr 235),
20. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta
Płocka, na 2008 rok” (druk nr 237),
21. zmieniająca uchwałę nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 (druk nr 236),
22. zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 218),
23. zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 219),
24. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady (druk nr
220),
25. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
Rady Miasta Płocka (druk nr 221),
26. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka
(druk nr 222),
27. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr
2

223),
28. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa
Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 224),
29. delegowania członka Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka do Rady Sportu w
Płocku (druk nr 225).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta
Płocka.
10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Odpowiedzi na interpelacje.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Proszę Państwa musimy
uporządkować porządek dzisiejszej sesji. Mamy aż cztery dodatkowe projekty uchwał w sprawach:
W wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do spółki pod firmą WISŁA Płock Spółka
Akcyjna (druk nr 246),
W przejęcia przez Gminę Płock od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza oznaczonej jako działki nr 235/1, 235/2,
235/3 o łącznej powierzchni 99 123 m2 (druk nr 247),
W zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami
opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica” (druk nr 248),
- zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (druk nr 249).
Jest jednak jedna mała uwaga. Wczoraj na wspólnym posiedzeniu trzech Komisji
zwołanym przeze mnie w celu omówienia tych projektów, Państwo stwierdziliście, że
macie inne zdanie i został wypracowany wniosek mówiący o zdjęciu z sesji uchwał
na drukach 246 i 247 i zwołania sesji nadzwyczajnej. Proponuję przegłosować
wprowadzenie tych projektów do porządku obrad. Jeśli zostaną wprowadzone to
projekt uchwały na druku 246 zostanie zamieszczony w porządku obrad jako
podpunkt 30, druk 247 jako podpunkt 31. Będziemy głosować ręcznie.”
Pan radny Piotr Nowicki zgłosił prośbę aby głosowanie odbyło się drogą
elektroniczną. Ponadto Pan radny powiedział:” Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Muszę powiedzieć, że z wielkim zadziwieniem dowiedziałem się dzisiaj, że mamy
znowu rozpatrywać te dwie uchwały dotyczące klubu sportowego Wisła Płock. Tak
jak Pan Przewodniczący powiedział wczoraj debatowaliśmy bardzo długo, natomiast
ta debata dotyczyła głównie braku informacji na temat tej uchwały. My nie
dyskutowaliśmy merytorycznie czy zasadnym byłoby przejęcie tego klubu czy też nie
ale dyskutowaliśmy nad tym, że nie mamy materiałów dotyczących tejże uchwały. W
związku z tym podjęcie przez radnych decyzji może być decyzją chybioną. Chciałem
powiedzieć, że nie ma absolutnie dokumentów dotyczących stanu finansowego
spółki. Mieliśmy dostać jakieś materiały dotyczące skutków finansowych dla miasta
Płocka jeżeli podejmiemy taką decyzję i ja tych materiałów nie dostałem dzisiaj a Pan
Prezydent Kubera obiecywał, że te dokumenty będą. Nie ma dokumentów
określających statut spółki sportowej Wisła Płock, nie mamy dokumentów prawnych
określających samo przekazanie i darowiznę Orlenu na rzecz miasta Płocka, nie
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mamy porozumienia pomiędzy Panem Prezydentem Miasta Płocka a Orlenem.
Prosiliśmy aby na te tematy dyskutować na nadzwyczajnej sesji, prosiliśmy aby
przed tą nadzwyczajną sesją zwołać komisję i na tą komisję miały być zaproszone
osoby z Zarządu Klubu, mieli być przedstawiciele z klubu kibica, przedstawiciele
związków zawodowych z Orlenu. Dziś podejmowanie tej decyzji jest przedwczesne.
Orlen wyznaczył akt notarialny na dzień 11 grudnia, możemy odbyć sesję
nadzwyczajną do tego terminu i możemy swobodnie przeprowadzić komisje na
których te wszystkie nasze wątpliwości zostaną wyjaśnione. W związku z tym Klub
LiD będzie głosował za nie przyjęciem tego za wprowadzeniem tego do porządku
obrad, ale my w żaden sposób nie określamy naszego stosunku co do przejęcia
sportowej spółki Wisła Płock przez miasto Płock. My po prostu chcemy uzyskać
więcej informacji na temat tych uchwał na temat skutków finansowych, przede
wszystkim. Dziękuję bardzo.”
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała:” Panie Przewodniczący! Panowie
Prezydenci! Wysoka Rado! Popieram w całej rozciągłości to co powiedział
przewodniczący Klubu LiD, dlatego że my również wczoraj zadawaliśmy bardzo wiele
pytań na które nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi jeśli chodzi o Pana Prezydenta
Kuberę, ponieważ Pan Prezydent Kubera nie był w stanie nam podać ani statutu
spółki, ani żadnych dokumentów dotyczących jej stanu finansowego. Przypominam
Państwu wszystkim tu dziś obecnym, że są takie sytuacje powszechnie wiadome i
opisane w prasie np. w prasie sportowej np. przejęcie Widzewa Łódź przez nową
osobę która stała się właścicielem. Okazało się po przejęciu, że spółka sportowa ma
niestety bardzo duże długi. Nie określam w żaden sposób podobnie jak Klub LiD
naszego stanowiska jeśli te dokumenty poznamy i będziemy wiedzieli czy one są dla
nas korzystne czy nie, po prostu chcielibyśmy wiedzieć nad czym głosujemy. Ja
wczoraj dokładnie pytałam Pana Prezydenta Kuberę ile czasu potrzeba na to żeby
takie dokumenty były ściągnięte i my jako radni żebyśmy mogli się z nimi zapoznać.
Pan Prezydent Kubera powiedział, że wystarczy tydzień czasu. Czyli do 11 grudnia
kiedy jest wyznaczone spotkanie u notariusza jest to możliwe, ale ja również
uważam, że jeżeli czekaliśmy od czerwca na przejęcie tej spółki to nie możemy
działać pod presją czasu i ponieważ jest wyznaczony termin u notariusza to my
musimy do tego terminu się dopasować, może być przecież wyznaczony następny
termin jeśli nie zdążymy zapoznać się z tymi dokumentami. Dlatego jeszcze raz
bardzo proszę o to żebyśmy zdjęli to z posiedzenia dzisiejszych obrad sesji Rady
Miasta. Dziękuję. „
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:” Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado ! Szanowni Państwo! Przyznaję, że trochę jestem
zaskoczony tymi stanowiskami i tak do końca nie rozumiem intencji. Chcę wierzyć,
że są takie jakie Państwo radni przed chwilą przedstawili i wczoraj wyrazili na
posiedzeniu wspólnym komisji. Sytuacja natomiast jest dziś taka, że o bardzo
prawdopodobnym przejęciu przez miasto klubu sportowego Wisła Płock wraz z
obiektami o wartości około 20 milionów złotych zyskujemy majątek około 20
milionów złotych wiedzieliśmy od kilku miesięcy. Pamiętamy na tej sali bardzo duże
debaty otwarte z udziałem mam nadzieję wszystkich zainteresowanych. Pewne
kierunkowe rzeczy, czyli zasadnicze kwestie, które wiążą się z przyszłością Wisły
Płock podjęliśmy i nie jest to dla nikogo jak sądzę a przynajmniej dla wszystkich
zainteresowanych żadną nowością. Wiadomo było, że na mocy porozumienia , które
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podpisaliśmy z PKN Orlen o współpracy w różnych dziedzinach jednym z elementów
była Wisła Płock. Wiadomo było, że PKN Orlen na mocy tego porozumienia
zobowiązał się przekazać miastu w formie darowizny zarówno klub sportowy jak i
obiekty Wisły Płock , wiadomo było, że zobowiązał się na najbliższe trzy lata
utrzymywać sponsoring firmy na poziomie 9 bądź 10 milionów złotych w zależności
od poziomu czy to jest pierwsza czy druga liga piłki nożnej. Wiadomo było również
,że miasto ma wolę, intencję w co nie wątpię zarówno my przedstawiający ten projekt
uchwały jak i Państwo radni przejęcia Wisły Płock nie dlatego, że mamy jakiś kaprys
umacniania się i zdobywania nowych spółek, poszerzania władzy ale dlatego, że tak
na prawdę funkcjonowanie szczególnie sekcji piłki nożnej w Wiśle Płock jest bardzo
zagrożone i stąd nasza intencja w pomocy, utrzymaniu i dalszym rozwoju płockiego
zawodowego sportu w postaci piłki ręcznej i nożnej. Ja rozumiałem to dzisiejsze
przyjęcie uchwał, zostały one w takim trybie zgłoszone tylko z jednego powodu otóż
w ostatni piątek już po zgłoszeniu materiałów sesyjnych Rada Nadzorcza PKN Orlen
podjęła ostateczną decyzję o przekazaniu obiektów Wisły Płock. Wcześniej takiej
decyzji nie podjęła w związku z tym my nie mogliśmy żadnych inicjatyw
legislacyjnych przedstawić. Gdyby to było trzy dni wcześniej wówczas w normalnym
trybie również te dwie uchwały były zgłoszone pod obrady Państwa radnych i sądzę,
mam takie prawo przypuszczać nie byłoby jakiś istotnych problemów z normalnym
procedowaniem. Informacje o które Państwo prosicie, generalnie na wczorajszej
komisji Pan Prezydent Kubera według mojej wiedzy przedstawił około 90%
potrzebnych związanych z przejęciem, funkcjonowaniem spółki. Informacje o które
Państwo prosicie w mojej ocenie nie wniosą nic nowego do podjęcia decyzji. No być
może Państwo sądzicie inaczej dlatego, że statut firmy Wisła Płock jest pewnego
rodzaju standardowym statutem , przeanalizowanie go przypuszczam, że nie zmieni
kierunkowej decyzji. Umowa darowizny jest też pewnego rodzaju standardowym
przekazaniem. PKN Orlen bardzo precyzyjnie zabezpieczył jeden element na co się z
pełną świadomością zgodziliśmy żeby obiekty Wisły służyły celom sportoworekreacyjnym a nie zostały sprzedane np. pod jakiś hipermarket. My się z pełną
świadomością na to zgodziliśmy i w umowie darowizny jest dużo takich
uwarunkowań żeby tereny nie były przeznaczone na inne cele.
Porozumienie z PKN Orlen o którym tu mówiono jest bardzo, bardzo ogólne,
intencyjne które należy wypełnić umowami szczegółowymi. Te zakresy w
porozumieniu o które Państwo prosili już omówiłem te główne idee, które się z tym
wiązały czyli pozostawienie sponsoringu PKN Orlen a własność spółki i stadionu
przechodzi na rzecz miasta. Natomiast jeśli Państwo mówicie o dokumentach
finansowych to są corocznie, czasami co pół roku publikowane jawne sprawozdania
finansowe , które są do wglądu za rok ubiegły przecież to nie jest żadna tajemnica.
Natomiast spółka sportowa Wisła Płock nie jest naszą własnością, więc my możemy
jedynie o takie informacje finansowe prosić ale możemy ich wcale nie uzyskać. To
jest tylko i wyłącznie wola właściciela. Ja nie jestem pewien czy Pan Prezydent
Kubera obiecał, że te informacje finansowe zostaną Państwu dostarczone bo jeśli
uzyskamy informację, że nie zostaną to nie będziemy mogli takich informacji
przekazać. Jeśli chodzi o wymogi o jakich Państwo mówili, jakie nakłady finansowe
będziemy jako miasto ponosić z tego tytułu to również to zostało omówione na
wczorajszym spotkaniu, że oprócz bieżącej działalności na którą tak na prawdę
niewiele jako miasto dołożymy w skali budżetu Wisły czekają nas duże inwestycje
aby dostosować stadion do wymogów ekstraklasy a te wymogi to co najmniej 15
tysięcy miejsc siedzących z co najmniej trzema krytymi trybunami, to jest bardzo
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wstępny szacunek to jest inwestycja na najbliższe trzy, cztery lata na poziomie około
15-20 milionów złotych. Takie inwestycje będziemy ponosić. Gdybyście Państwo
spróbowali jednak wprowadzić tą uchwałę na sesję Rady Miasta to te informacje
które udało nam się zdobyć i uda się zdobyć również te finansowe Pan Prezydent
Kubera przedstawi. Natomiast powiem jeszcze o jednej kwestii otóż ja się pewnej
rzeczy tak na prawdę obawiam, bo z przejęciem Wisły Płock wiąże się oczywiście
pewne ryzyko obok nakładów inwestycyjnych które możemy ponieść ryzyko
odpowiedzialności za wyniki sportowe. Sport jest tylko sportem bramki są dwie,
piłka jest okrągła natomiast to ryzyko z myślą o rozwoju płockiego sportu
zdecydowaliśmy się podjąć i zaproponować Państwu. Dziś jeśli chodzi o sekcję piłki
ręcznej jak sądzę nie ma wielkich problemów z funkcjonowaniem, praktycznie nie
trzeba jej modernizować poza systematycznymi nieznacznymi wzmocnieniami po to
by walczyć jak równy z równym w elitarnej lidze piłki ręcznej. Dziś na takim
poziomie jeszcze nie jesteśmy ale możemy w ciągu roku dwóch zapewnić. Natomiast
jest problem z piłką nożną. Sekcja jest źle prowadzona, wyniki są słabe i absolutnym
celem numer jeden na dziś Wisły Płock jest awans piłkarzy do ekstraklasy. To się
wiąże nie tylko z prestiżem i graniem w pierwszej lidze ale z pieniędzmi. Otóż w
drugiej lidze za transmisje telewizyjne nie otrzymujemy żadnych środków
finansowych. W pierwszej lidze jest bardzo prawdopodobne, było by to absolutne
minimum 6-7 milionów złotych. O to warto walczyć, ale żeby awansować do tej
pierwszej ligi trzeba już dziś podejmować rozmowy o bardzo silnym wzmocnieniu
zespołu . Jeśli my nie będziemy mieli wpływu na pewne dyspozycje o wzmocnieniu
zespołu a takiego wpływu nie mamy to jeśli ktoś sugerował odłóżmy to za miesiąc,
dwa to ja będę sugerował za dwa miesiące żeby klubu nie przejmować i mówię to
zupełnie szczerze bo nie będę miał jako przedstawiciel właściciela żadnego wpływu
na to czy my awansujemy czy nie awansujemy do I ligi. Dlatego ta decyzja, szybka
decyzja , nie ma tu żadnych kantów proszę się nie obawiać. My nie wiemy co prawda
o wszystkich zaległościach finansowych możemy mówić o tym, że jakieś tam są ale
wierzę, że obecny zarząd wiele z nich już uporządkował więc to nie są żadne
przerażające kwoty z punktu widzenia finansowego klubu. Decyzja jest potrzebna
bardzo szybka aby móc mieć wpływ na zrobienie sekcji piłki nożnej która realnie
będzie walczyć o awans do ekstraklasy a jeśli go wywalczy co jest absolutnym
priorytetem Wisła Płock ma dodatkowe 6-7 milionów złotych. Jeśli tego nie będzie to
klub może przez kolejne lata być w drugiej lidze a chyba nie o to nam chodzi. Nam
chodzi o sukces płockich piłkarzy i poprzez to również znaczną promocję miasta.
Dlatego prośba, decyzja należy oczywiście do Państwa o przyjęcie choć pod dyskusję
na dzisiejszej sesji tego pakietu uchwał. Dziękuję.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado ! Nie mogę zgodzić się z Panią Gapińską, że nie
odpowiedziałem na większość pytań, prawie na każde odpowiedziałem oprócz spraw
finansowych. Zadeklarowałem się zdobyć te informacje potencjalnie na najbliższą
nadzwyczajną sesję Rady Miasta Płocka. Były prośby o statut spółki mam statut,
mogę skserować kto sobie życzy proszę bardzo, porozumienie skserujemy proszę
bardzo. O nakładach powiedział Pan Prezydent, ja powiem o wynikach finansowych
na dzień 31 października spółki Wisła Płock. Przychody 11,5 miliona złotych, koszty
15,5 miliona złotych , prawie 4 miliony jest na minusie, ale Wisła czeka na pieniądze
z Orlenu zgodnie z porozumieniem podpisanym 1 czerwca tam jest harmonogram
przekazywania środków finansowych do Wisły oraz nie wiem czy Państwo słyszeliście
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była taka sprawa, że wszystkie kluby polskiej ligi muszą zwrócić pieniądze,
dokładnie zapłacić VAT od tych pieniędzy które uzyskują z ekstraklasy za transmisje
telewizyjne. Wisła odwołała się od decyzji i wygrała także nastąpi zwrot VAT dla
Wisły więc te kwoty praktycznie się zbilansują . Spółka na koniec roku powinna
mieć nie więcej jak milion złotych straty. Wczoraj powiedziałem, że według mnie jest
to około miliona ale nie miałem szczegółowych informacji. Jeżeli chodzi o
wynagrodzenia to 4,6 miliona zł. rocznie. Zobowiązania w tej chwili 5,1 miliona zł,
należności 815 tysięcy zł, stan środków pieniężnych prawie 800 tysięcy złotych . W
tej chwili zatrudnionych jest 113 osób. Robi to wrażenie ale to są też sportowcy
wszyscy którzy mają podpisane jakiekolwiek umowy wynikające z kodeksu pracy,
umowy o pracę, kontrakty. Tak jak Prezydent powiedział naszym zadaniem będzie
dostosowanie obiektów do wymogów UEFA jest to program „Stadion 2009” gdzie są
w zależności od wielkości miasta postawione wymagania. jeśli miasto jest powyżej
500 tys. mieszkańców tak jak Warszawa, Kraków, Łódź, czy Poznań tam stadiony
muszą liczyć co najmniej 30 tysięcy osób. Miasta powyżej 100 tysięcy - 15 tysięcy
osób, miasta poniżej 100 tysięcy będą dopuszczone stadiony o pojemności minimum
10 tysięcy osób. Jest to postawione bardzo rygorystycznie, myślę że odstępstwo
będzie o ile miasta bądź kluby zaczną inwestycje w kierunku dostosowania
stadionów do tych wymogów licencyjnych ale mówi się że te wymogi na przełomie
2010 muszą wejść. Myślę, że w ciągu 2011-2012 stadiony będą musiały spełniać te
wymagania licencyjne. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:”
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Panie Prezydencie! Przykro było
usłyszeć na początku Pana przemówienia Panie Prezydencie, iż odniósł się Pan do
jakiś ukrytych intencji ze strony Pana przedmówców czyli Pana radnego Nowickiego i
Pani radnej Gapińskiej. Wczoraj na wspólnym posiedzeniu komisji wszyscy
ktokolwiek przemawiał mówili jednym duchem, że nam leży na sercu dobro klubu
Wisła Płock. Zresztą dajemy wyraz tym swoim intencjom przychodząc na stadiony,
przychodząc na halę, większość z nas tak jak tu siedzimy spotykamy sie tam ,
zresztą Pana Prezydenta też tam widzimy. Proszę zrozumieć raz jeszcze sytuację
radnych, w sytuacji gdy w polskiej piłce nożnej nie tylko piłka jest okrągła a bramki
są dwie ale też funkcjonuje ekipa fryzjera o czym wszyscy bardzo dobrze wiemy.
Media co chwila donoszą o różnych nieprawidłowościach w finansach polskich
klubów w funkcjonowaniu polskiej piłki nożnej. W chwili obecnej dzisiaj mamy
podjąć bardzo ważna decyzję. Gdy teraz w chwili obecnej Pan Prezydent Kubera
omawia nam wyrywkowo fragmenty dokumentów, które radni powinni mieć
możliwość przeanalizowania. Takie dokumenty jak statut spółki zapewne są
standardowe ale dlaczego skoro od 1 czerwca wiemy, że będziemy przejmować ten
klub nie mogliśmy dostać tych dokumentów. Dlaczego nikt nie zadbał o to żeby
radni dostali do ręki rachunek wyników finansowych. Najbardziej niepokoi mnie
pozycja zobowiązań finansowych. Przemówienie Pana Prezydenta Kubery wcale mnie
nie uradowało, usłyszałem 5 milionów złotych. A gdy dodatkowo parę dni temu dla
Gazety Wyborczej płockiego dodatku Pan Prezes Zarządu Wisły Płock S.S.A
oświadczył, iż rozpoczynając pracę parę miesięcy temu jako prezes zarządu nie
widział o wielu rzeczach o których dzisiaj się dowiaduje jak o zobowiązaniach
finansowych to trudno się nam dziwić że my również prosimy o te materiały i to
prosimy o nie, nie 5 minut przed sesją tylko o możliwość przeanalizowania.
Wychodząc naprzeciw potrzebom klubu zgodziliśmy się jeśli tylko jest taka potrzeba
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spotkać się na przykład za tydzień przez wyznaczonych na dzień dzisiejszy
wyznaczonym spotkaniem u notariusza i podjąć decyzję dla dobra klubu ale w pełni
świadomie. Dlatego proszę i apeluję nie wprowadzajmy tego dzisiaj pod obrady sesji.
Dziękuję.”
Pani
radna
Elżbieta
Podwójci-Wiechecka
powiedziała:”
Panie
Przewodniczący! Panie Prezydencie! Ja nie mogę zrozumieć dlaczego wszystko
robimy na wariackich papierach. Chcę tylko stwierdzić jedno odkąd prezesem
Orlenu został Pan Kownacki klub Wisła Płock jest po prostu kulą u nogi Orlenu.
Więc ja uważam, że skoro tyle lat Wisła była wizytówka Orlenu, kojarzyła się z
Orlenem więc niech tak zostanie. Poza tym spotkanie u notariusza można przenieść
o tydzień później, nie można mówić, że notariusze nie mają czasu bo są mieszkańcy
spółdzielni zapisywani są w kolejkach. Po prostu to są tak duże pieniądze że każdy
notariusz poza kolejnością przyjmie Pana Prezesa Kownackiego i Zarząd Miasta
Płocka. Jeszcze raz proszę o zdjęcie tak jak wczoraj, po prostu wniosek o zdjęcie tych
dwóch uchwał z dzisiejszej sesji i wprowadzenie za tydzień na spokojnie. Pięć dni w
tą czy w drugą stronę na prawdę nic się nie stanie. Dziękuję.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział:” Panie Prezydencie! Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałbym się odnieść do tego co Pan Prezydent
powiedział. Panie Prezydencie myśmy na prawdę nie uzyskali żadnych informacji , to
może był 1% informacji potrzebnych do podjęcia tej decyzji. Rozmawianie
merytorycznie w tej chwili na temat przejęcia tej spółki, która reprezentuje historię
miasta Płocka i praktycznie całego płockiego sportu, klubu który jest tak istotny dla
wszystkich mieszkańców miasta Płocka i poświęcenie temu 10 minut to jest po
prostu sytuacja niedopuszczalna. Natomiast jeśli przeniesiemy to do analizy
przejęcia spółki skarbu państwa wartej 20 milinów zł i poświęcenie temu 5 minut
jest po prostu absurdem. Przejęcie spółki w sytuacji w której absolutnie nie
będziemy wiedzieli jakie konsekwencje finansowe są dla budżetu miasta Płocka ,
radni nie zostali o tym poinformowani jest kolejnym absurdem. Wiadomo, że
pośpiech jest dobry przy określonych czynnościach ale na pewno nie jest to ta
uchwała. Panie Prezydencie Pan podpisał porozumienie z Orlenem i Pan zawarł w
nim określone zapisy ale ja jako radny nie zgadzam się z tymi zapisami, które są w
tym porozumieniu, uważam że deklaracje Orlenu na temat sponsoringu klubu są
daleko zamałe i oczekiwania społeczeństwa miasta Płocka są daleko większe. Pan
Prezydent powiedział, że sekcja piłki nożnej jest źle prowadzona, rozumiem że jest
Pan też fachowcem od prowadzenia komercyjnych klubów piłkarskich nie chce
wymieniać innych rzeczy które Pan w sposób profesjonalny prowadził, nie chcę sie
odnosić do różnych obietnic które były składane w stosunku do różnych inwestycji,
które miały być oddawane, z reguły poślizg jest dwuletni. Chcieli byśmy aby po
sezonie wiosennym Wisła była w I lidze, ale jak Pan mówi że będzie to ja się
poważnie boję, że może być jednak inaczej. Dziękuję.”
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała:” Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Wysoka Rado! Panie Prezydencie zdumiewa mnie fakt że wszyscy wiedzieliśmy tak jak Pan słusznie
zauważył, że spółka ma być prawdopodobnie przejęta przez miasto od czerwca w związku z tym
dlaczego urząd miasta nie postarał się o te dokumenty o których mówiliśmy tu wszyscy dzisiaj, przecież
mieliście na to Państwo bardzo dużo czasu. Poza tym jesteśmy zaskakiwani jako radni, że wprowadzane
są pod obrady Rady uchwały, które mogą rodzić poważne skutki finansowe dla miasta i mamy
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podejmować taką uchwałę nie wiedząc dokładnie jakie te skutki będą i nikt nam takiej informacji
szczegółowej nie chce dać. To co Pan Prezydent Kubera przed chwilą nam przeczytał nie rozwiało
moich wątpliwości tylko je bardzo mocno podniosło. Pan Prezydent twierdzi że my nie chcemy przejąć
takiej spółki, my nie wyrażamy tutaj swojej opinii co do przejęcia tej spółki tylko chcemy mieć
wszystkie dane aby z pełną świadomością i odpowiedzialnością podjąć decyzję. Ja twierdzę że nikt z
nas nie jest w stanie stwierdzić z pewnością że Wisła Płock dostanie się do I ligi bo może będzie w
ogonie II ligi my tego po prostu nie wiemy. Nie wiem czy ta decyzja dzisiaj podjęta przez nas będzie
miała na to jakikolwiek wpływ. Czy na prawdę przez ten tydzień nie możemy przeanalizować jako
radni tych dokumentów. Czy ten tydzień to jest taka różnica Panie Prezydencie i zapoznać się tak
abyśmy mogli w pełni świadomie i odpowiedzialnie podjąć taką decyzję. Jeszcze raz proszę o nie
wprowadzanie tych uchwał pod obrady Wysokiej Rady dnia dzisiejszego. Dziękuję.”
Pan radny Józef Czurko powiedział:” Chciałbym zwrócić uwagę, że majątek który dostajemy
w prezencie od Orlenu może być niewystarczający na pokrycie zobowiązań jeśli takowe istnieją wobec
byłych zawodników , trenerów itd. Wypadałoby chyba omówić sprawę zabezpieczenia przed tego typu
roszczeniami ale to nie jest chyba temat na dzisiejszą sesję to wymaga głębszego omówienia.”
Pan radny Marek Krysztofiak powiedział:” Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Ja niestety nie jestem członkiem żadnej z tych komisji które
wczoraj się spotkały i dyskutowały na temat tych dwóch uchwał. Powiem szczerze że akurat to co
powiedział Pan Prezydent mnie przekonało. Nie przekonują mnie argumenty adwersarzy z Klubu LiD i
PO z prostej przyczyny, wszyscy tutaj wiosną debatowaliśmy uczestniczyliśmy w przygotowaniu
stanowiska mającego na celu obronę Klubu Wisła Płock, chodziło głównie o sekcję piłki nożnej.
Wszyscy uczestniczyliśmy w spotkaniu z Panem Prezesem Kownackim, z Panem Prezydentem
Milewskim kiedy Pan Kownacki mówił o pewnym zaangażowaniu się Orlenu w sekcję piłki nożnej pod
warunkiem, że zrobi to również miasto. Pan Prezydent zadeklarował takie zaangażowanie wynikiem
tego była umowa z 1 czerwca, która była przez media dokładnie przekazywana więc nie wiem skąd te
pytania, wątpliwości że my nie wiemy o co chodzi w tej umowie. Wszyscy wiemy o co chodzi. Na
dzień dzisiejszy pozostaje tylko podjąć decyzję żeby przejąć klub, gdyż Pani radna to nie jest tak , że
obojętne kiedy przejmiemy klub, jest okres transferowy kiedy trzeba wzmacniać zespół a ocena zespołu
jeżeli zajmuje środkową pozycję w drugiej lidze nie może być pozytywna. Dlatego w imieniu Klubu
PiS chciałem powiedzieć że my będziemy głosowali za wprowadzeniem tych uchwał do porządku
dzisiejszej sesji. Dziękuję.”
Pan Tomasz Korga powiedział:” Jeśli Państwo życzą sobie głosować elektronicznie proszę o
zalogowanie w celu sprawdzenia obecności. Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie
propozycję wprowadzenia do dzisiejszego porządku obrad sesji Rady Miasta Płocka projektów uchwał
w sprawach:
W wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do spółki pod firmą WISŁA Płock Spółka
Akcyjna (druk nr 246),
Wynik głosowania:
za-13
przeciw-6
wstrzymało się-1
Projekt został wprowadzony do porządku obrad jako podpunkt 30.
Pan radny Piotr Nowicki powiedział:” Panie Przewodniczący system głosowania miał mieć taką
gwarancję, że mieliśmy się dowiedzieć jak kto głosował. Ja bym poprosił o wydruk z tego głosowania
imienny. Chciałbym się dowiedzieć jak radni głosowali.”
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Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział, że za chwilę zostanie taki
wydruk przygotowany.
W przejęcia przez Gminę Płock od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza oznaczonej jako działki nr 235/1, 235/2,
235/3 o łącznej powierzchni 99 123 m2 (druk nr 247),
Wynik głosowania:
za-13
przeciw-6
wstrzymało się-1
Projekt został wprowadzony do porządku obrad jako podpunkt 31.
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami
opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica” (druk nr 248),
Wynik głosowania:
za-17
przeciw-0
wstrzymało się-3
Projekt został wprowadzony do porządku obrad jako podpunkt 32.
W

- zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (druk nr 249).
Wynik głosowania:
za-17
przeciw-0
wstrzymało się-4
Projekt został wprowadzony do porządku obrad jako podpunkt 33.
Porządek obrad po wprowadzeniu w/w projektów uchwał przedstawiał się następująco:
1/ Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 23.10.2007 roku.
4/ Przyjęcie protokołu z obrad XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30.10.2007
roku.
5/ Dyskusja nad modelem promocji miasta – skuteczność działań promocyjnych.
6/ Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2006 rok –
monitoring: stan aktualny, perspektywy rozwoju, systemy ostrzegawcze i przeciwdziałanie klęskom
żywiołowym: stan przygotowania.
7/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Narodowym
Centrum Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
realizację ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”(druk nr 232),
2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 244),
3. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 245),
4. zmieniająca uchwałę Nr 982/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w
sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr
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243),
5. opłaty od posiadania psów (druk nr 238),
6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
(druk nr 239),
7. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 240),
8. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w
Płocku (druk nr 215),
9. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przy ulicy
Kolejowej,
ul. 1 Maja i ul. Bielskiej w Płocku będącej własnością Gminy Płock.
(druk nr 226),
10. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Batalionów Chłopskich
w Płocku (druk nr 227),
11. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Płock oznaczonej nr 430/6 położonej w Płocku przy ul. Okrzei na
rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” (druk nr 228),
12. wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do międzynarodowego stowarzyszenia
„Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” (druk nr 229),
13. wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na
okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 241),
14. wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku na okres
przekraczający rok budżetowy (druk nr 242),
15. ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków,
znajdującym się na terenie miasta Płocka (druk nr 230),
16. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne
(druk nr 231),
17. przyjęcia programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności
lokalnej” (druk nr 233),
18. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
terenie miasta Płocka na rok 2008 (druk nr 234),
19. zmiany Uchwały Nr 42/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie
miasta Płocka na rok 2007 (druk nr 235),
20. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta
Płocka, na 2008 rok” (druk nr 237),
21. zmieniająca uchwałę nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 (druk nr 236),
22. zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 218),
23. zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 219),
24. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady (druk nr
220),
25. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
Rady Miasta Płocka (druk nr 221),
26. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka
(druk nr 222),
27. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr
223),
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28. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa
Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 224),
29. delegowania członka Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka do Rady Sportu w
Płocku (druk nr 225).
30. wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do spółki pod firmą WISŁA Płock Spółka
Akcyjna (druk nr 246),
31. przejęcia przez Gminę Płock od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza oznaczonej jako działki nr 235/1,
235/2, 235/3 o łącznej powierzchni 99 123 m2 (druk nr 247),
32. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami
opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica” (druk nr 248),
33. zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (druk nr 249).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta
Płocka.
10/ Interpelacje i zapytania radnych.
11/ Odpowiedzi na interpelacje.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt 2
Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni radni: Pani radna Grażyna Cieślik
(zgłoszenia dokonała Pani radna Wioletta Kulpa), Pani radna Magdalena Lewandowska (zgłoszenia
dokonał Pan radny Piotr Nowicki). Zgłoszone radne wyraziły zgodę na kandydowanie do składu
Komisji Uchwał i Wniosków. W wyniku głosowania (24 głosy - za, 0 - przeciw, 0 wstrzymujących) Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w proponowanym składzie.
Komisja Uchwał i Wniosków :
W Pani radna Grażyna Cieślik,
W Pani radna Magdalena Lewandowska.
Głos zabrał Pan Seweryn Pędzierski asystent Pana Eryka Smulewicza Senatora RP i odczytał
pismo skierowane do Rady Miasta Płocka o treści:”Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Panie i Panowie Radni! Drodzy Płocczanie! Witam serdecznie wszystkich uczestników obrad XVI
Sesji Rady Miasta Płocka. W wyniku nieobecności na dzisiejszej Radzie spowodowanej
posiedzeniem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji kieruję do Państwa słowa wsparcia i
aprobaty na rzecz naszego miasta Płocka. Łączenie funkcji Senatora Rzeczypospolitej Polskiej z
funkcją radnego jest sprzeczne z Konstytucją RP. Rada Miasta Płocka jest mojej osobie bliska,
będąc jej członkiem jako radny bieżącej kadencji służąc naszemu miastu chcę podkreślić wagę i
rolę Rady Miejskiej. Dziś reprezentując nasze miasto i nasz region na szczeblu władzy centralnej
Rzeczypospolitej Polskiej jestem wielce dumny, iż mogę mieć wpływ na rozwój władzy lokalnej.
Chciałem podziękować radnym, Prezydentowi, pracownikom Urzędu Miasta za dotychczasową
współpracę na szczeblu miejskim . Sądzę, że słuszne działanie w trosce o obywateli ich wspólnego
jak i naszego domu jakim jest Płock będzie owocem naszej wspólnej współpracy na tle realizacji
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budujących decyzji. Wierzę, że dzięki aktywności i zaangażowaniu uda się wspólnie przeprowadzić
wiele cennych inicjatyw. Życzę powodzenia w realizacji miejskiej misji, wytrwałości w dążeniu do
celu by codzienny wysiłek znajdował uznanie w oczach społeczności lokalnej a praca budziła dumę
i satysfakcję. Z poważaniem Eryk Smulewicz Senator Rzeczypospolitej Polskiej.”
Głos zabrał Pan Andrzej Nowakowski Poseł na Sejm RP i powiedział:” Szanowni
Płocczanie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci.
Przez ostatnie pięć lat z woli Płocczan pełniłem mandat Radnego Rady Miasta Płocka. Dziś
z woli Płocczan stoję przed Wysoką Radą już nie jako Radny, lecz jako Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś Wysoka Rada podejmie uchwałę o wygaśnięciu mojego mandatu.
Chciałbym wykorzystać tę okazję i jeszcze raz podziękować za okazane mi zaufanie i zapewnić, że
zrobię wszystko, by tego zaufania nie zawieść.
Chciałbym także podziękować za ostatnie pięć lat sprawowania mandatu radnego. Dziękuję
przede wszystkim Płocczanom, w imieniu których ten mandat sprawowałem – za to, że wspólnie
mogliśmy pracować dla dobra naszego miasta.
Dziękuję Panu Przewodniczącemu i koleżankom i kolegom Radnym, za to, że choć czasami
różniły nas poglądy, to zawsze łączyła troska o przyszłość Płocka.
Dziękuję Paniom z Biura Obsługi Rady Miasta na czele z Panią kierownik Beatą Cała – za
życzliwość, uśmiech i pomoc, z jakimi się spotykałem i to pomimo sporych ilości pisanych przeze
mnie interpelacji, co przysparzało pracy.
Dziękuję także członkom Rad Osiedli – zwłaszcza tych, z którymi najbliżej współpracowałem –
osiedla Wyszogrodzka z p. Ryszardem Rzymkowskim na czele, Osiedla Kochanowskiego z p.
Stanisławem Szkopkiem i Osiedla Dworcowa z p. Stanisławem Sobczakiem za to, że mogłem brać
udział w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez wyjątkowych społeczników,
tworzących te Rady Osiedli. Dziękuję również Pani Sekretarz i Pani Skarbnik z niezawodną ekipą
za pomoc i „logistyczne wsparcie”. Za pomoc w rozwiązywaniu wielu trudnych problemów, z
jakimi zwracali się do mnie mieszkańcy Płocka, dziękuję również pracownikom Urzędu Miasta i
miejskich spółek, których nie wymienię z imienia i nazwiska tylko dlatego, że wówczas moje
wystąpienie trwałoby tak długo, jak expose Premiera Donalda Tuska.
Dziękuję także Panom Prezydentom za te niełatwe – zwłaszcza ostatnio – lata współpracy. Jestem
przekonany, że choć czasem moglibyśmy się nieco piękniej różnić, to zawsze mieliśmy na celu
dobro Płocka i jego mieszkańców. I w tym właśnie upatruję realnej szansy na dalszą – oby jak
najlepszą i z korzyścią dla Płocczan – współpracę. Andrzej Nowakowski Poseł na Sejm RP”

Ad. pkt 3
Protokół z obrad XIV Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 23.10.2007 roku został przyjęty w wyniku
głosowania jednogłośnie.

Ad. pkt 4
Protokół z obrad XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30.10.2007 roku
został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. pkt 5
Dyskusja nad modelem promocji miasta – skuteczność działań promocyjnych. Materiał na piśmie
13

stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:”Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Otrzymaliście Państwo materiał do dzisiejszej dyskusji nad
modelem promocji miasta Płocka, dosyć szczegółowy. Ja postaram się zwrócić uwagę na
najistotniejsze w mojej ocenie rzeczy wynikające z ostatnich lat działalności w tym zakresie oraz na
pewne propozycje na przyszłość. Promocja jest jedną z podstawowych form aktywizacji
społeczeństwa. Podobnie jak inwestycja, która przynosi dochód, promocja miasta procentuje w
przyszłości zamierzonymi efektami. Głównym celem promocji jest stworzenie pozytywnego
wizerunku miasta, nawiązywanie współpracy z innymi samorządami i miastami, szukanie nowych
form rozwoju, wychodzenie naprzeciw potencjalnym ofertom, sponsorom czy inwestorom.
Działania promocyjne zwiększają również zaufanie i identyfikację społeczeństwa z miejscem
zamieszkania.
Działania promocyjne realizowane są zarówno przez Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z
Zagranicą, Wydział Rozwoju Miasta oraz Wydział Kultury i Sportu. Działania w zakresie
kreowania pozytywnego wizerunku urzędu wśród społeczności lokalnej i ponadlokalnej, wspierane
metodami public relations prowadzi Oddział Komunikacji Społecznej i Biuro Prasowe Urzędu
Miasta Płocka.
W minionych latach w znaczący sposób umocniliśmy pozycję Płocka na arenie międzynarodowej,
co zostało docenione w Strassburgu. Rada Europy przyznała Płockowi najpierw dyplom, a rok
później Flagę Honorową Rady Europy. Jesteśmy rozpoznawalni w Europie także dzięki dobrym
kontaktom z ONZ, a to za sprawą Międzynarodowego Centrum Szkoleń dla Władz Lokalnych z
Europy Środkowej i Wschodniej CIFAL, które z inicjatywy ONZ od trzech lat dość prężnie działa
w naszym mieście.
Stawiamy również na turystykę, z roku na rok obserwujemy znaczny wzrost liczby turystów w
naszym mieście. W 2006 roku w Centrum Informacji Turystycznej odnotowano ponad 6000
turystów, natomiast dla porównania w 2002 roku Płock odwiedziły 1672 osoby. Coraz więcej osób
odwiedza w naszym mieście muzea, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia czy też Ogród Zoologiczny,
czy też przyjeżdża przy okazji licznych festiwali międzynarodowych. Ten kierunek turystyki na
pewno chcemy rozwijać, dlatego postanowiliśmy zaktywizować całe środowisko. W tym celu
podjęliśmy współpracę z Mazowiecką Organizacją Turystyczną, aby utworzyć w Płocku LOT –
Lokalną Organizację Turystyczną, skupiającą reprezentantów branży turystycznej i
okołoturystycznej.
W perspektywie ostatnich kilku lat pojawiliśmy się na mapie Polski jako aktywny organizator
imprez. Choć promowaliśmy je pod wspólnym hasłem Festiwalowy Płock, tylko niektóre z nich
miały charakter festiwalu. Dążymy do organizacji kilku wiodących imprez, w tym jednego dużego
przedsięwzięcia -tzw. festiwalu festiwali. To jest kolejny krok, który chcemy już w przyszłym roku
uruchomić. Festiwal dzięki któremu Płock tak jak Sopot będzie wypromowany na mapie Polski i
nie tylko. Ponadto w październiku 2006 roku Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z
Zagranicą przygotował prezentację multimedialną, za którą otrzymaliśmy nagrodę na festiwalu
„Tourfilm” w Poznaniu.
Wydział Rozwoju Miasta zajmuje się działaniami promocyjnymi skierowanymi do potencjalnych
inwestorów krajowych i zagranicznych, wdrażaniem inicjatyw w zakresie gospodarczej promocji
miasta, kształtowaniem jego pozytywnego wizerunku w kraju i zagranicą czy też podwyższaniem
gospodarczej atrakcyjności miasta. Istotą stworzenia wydziału, a wcześniej Centrum Rozwoju
Gospodarczego oraz Centrum Obsługi Inwestora było dążenie do pełnienia funkcji ośrodka jednej
wizyty, czyli miejsca, w którym przedsiębiorca mógłby uzyskać wszelkiego rodzaju aktualne
informacje o potencjale gospodarczym miasta i regionu. Centrum Obsługi Inwestora pełniło rolę
opiekuna projektu inwestycyjnego od jego inicjatywy do realizacji. Kwalifikacje naszej kadry,
obsługującej inwestorów, potwierdzają uzyskane certyfikacje między innymi tytuł Gmina Fair Play
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2005 roku, „Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji – Gmina Przyjazna” 2005 oraz 2007 –
w efekcie przeprowadzonego audytu Płock otrzymał najwyższą ocenę pięć gwiazdek.
Oprócz działalności związanej z obsługą potencjalnych inwestorów Oddział Rozwoju
Gospodarczego bierze udział w międzynarodowych targach inwestycyjnych w kraju i zagranicą
m.in. w Warszawie, Barcelonie, Londynie i innych. Informacje o mieście zamieszczane są w
magazynach biznesowych, na pokładach samolotów PLL LOT. Dzięki tym działaniom wzrasta
zainteresowanie ofertą inwestycyjną miasta.
Wymienione działania promocyjne są wspierane, w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku
urzędu wśród mieszkańców Płocka. Działania te prowadzi m.in. Oddział Komunikacji Społecznej,
który rozpoczął swoją działalność w tym roku na przełomie kwietnia/maja. Komunikacja stanowi
niezwykle ważny instrument porozumiewania się w każdej dobrze funkcjonującej instytucji. Z
punktu widzenia urzędu najważniejsze jest pokazanie, jakie podejmujemy działania, czego
przykładem są kampanie społeczne realizowane przez Oddział Komunikacji Społecznej. Kampanie
dotyczyły m.in. badań metodą Pozytonowej Emisyjnej Tomografii PET, szczepień przeciw grypie
skierowanych do płocczan powyżej 65. roku życia, FAS (Nie piję za jego zdrowie – celem tej
kampanii było zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol w czasie ciąży oraz zwiększenie wiedzy
na temat negatywnego wpływu alkoholu na małe dziecko). Ponadto został ogłoszony przetarg na
wykonanie piętnastu tablic reklamowych, dzięki czemu będziemy mogli dotrzeć do płocczan z
informacjami dotyczącymi zarówno badań profilaktycznych, jak również imprez, inwestycji
wykonywanych przez miasto czy też kolejnych kampanii o charakterze społecznym. Z uwagi na
negatywną ocenę niektórych festiwali w zakresie ich promocji w Płocku i poza granicami naszego
miasta m.in. te instrumenty prowadzone przez miasto będą zapewniały lepszą informację o
festiwalach o wszystkim co dzieje się na terenie miasta. W dalszej kolejności zamierzamy takie
inwestycje prowadzić w większych miastach Polski na zasadzie wynajmu bądź wykupienia
kolejnych bilbordów
Prowadzone do tej pory działania nie były koordynowane z jednym, nadrzędnym planem promocji.
Były to działania w dużej części instynktowne, w dużej części się one sprawdziły w pewnym
zakresie nie sprawdziły się. Dlatego też zadaniem priorytetowym dla nas jest stworzenie strategii
promocji dla Płocka wraz z ujednoliconym systemem identyfikacji wizualnej urzędu. Do
opracowania profesjonalnego dokumentu niezbędne jest zatrudnienie zewnętrznej firmy
specjalizującej się w tego rodzaju analizach. Daje to gwarancję na zachowanie obiektywizmu.
Agencje, które wykonywały już podobne opracowanie dla innych miast, działają we współpracy z
miastem, jak również mieszkańcami, dlatego też posiadają odpowiednie doświadczenie do
przygotowania profesjonalnej strategii promocji naszego miasta. Pierwszym krokiem są badania
pod nazwą „Wizerunek Urzędu i dostęp do informacji”, które na zlecenie urzędu już od soboty, 24
listopada, realizowane są przez sopocką firmę PBS DGA. Dziękuję za uwagę.”
Pan radny Krzysztof Buczkowski powiedział:” Panie Przewodniczący! Panowie
Prezydenci! Szanowna Rado ! Szanowni Płocczanie ! Mnie szczególnie cieszy to, że ten materiał do
nas dotarł, wszak sam zaproponowałem w ubiegłym roku by zająć się w 2007 roku w ramach Rady
Rady Miasta promocją miasta. Także cieszę się, że taki materiał wstępny otrzymaliśmy. Wszak
koncepcja, którą otrzymaliśmy należy ją traktować jako wstępną i dobrze, że Pan Prezydent na
końcu zaznaczył, że będzie opracowany dokument kompleksowy w postaci strategii ponieważ
dostarczony obraz jest tak na prawdę stanem obecnym, niepełnym pokazującym tylko wybrane
aktywności miasta, na przykład pominięto w nim wspomnianą wczoraj aktywność promocyjną w
ramach szeroko rozumianego sportu czyli chociażby dofinansowanie Wisły Płock i już te miliony,
które udało się miastu przekazać.
Kilku rzeczy brakuje, brakuje także refleksji nad tym co było dobre a co było jednak złe w
promocji miasta i to mam nadzieję w dokumencie strategicznym się już znajdzie. Mam nadzieję, że
również się znajdą takie statystyki, które pokarzą, wyliczą, zmierzą skuteczność podejmowanych
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działań, inicjatyw chociażby takich jak ilość pobrań prospektu reklamowego, reklamującego Płock
jako miejsce do inwestycji opracowanego w językach chińskim, czy japońskim, takie materiały na
stronie internetowej są i chcielibyśmy się dowiedzieć jaki jest efekt dystrybucji tych materiałów.
Oczywiście strategia wykonana przez podmiot zewnętrzny to także dobry pomysł zwłaszcza dla
gmin bogatych tych które na to stać, chociaż część rzeczy można zrobić samodzielnie. Przy czym
chciałbym zasugerować Panu Prezydentowi włączenie radnych w proces tworzenia tej strategii, na
etapie budowania harmonogramu warto wsłuchać się także w głos doradczy radnych, którzy mają
doświadczenie w promocji jak i w zakresie planowania strategicznego by nie popełniać błędów
popełnionych przez inne samorządy, które ten dokument popełniły i mają go w swoich zasobach, by
nie stał on się jedynie martwym dokumentem, który wypełniła półkę, aby ten dokument faktycznie
żył i można było dzięki niemy tę promocję usprawniać, polepszać i wpływać na to aby faktycznie
miasto było rozpoznawane w kraju a także za granicą. Kiedy możemy spodziewać się tego
dokumentu?”
Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Panie
Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Panie Prezydencie! Po przeglądnięciu bardzo
obszernego materiału muszę obiektywnie stwierdzić, iż trafił do naszych rąk jeden z lepszych
dokumentów przygotowanych dla radnych, który w ciągu ostatniego roku otrzymaliśmy za co
Państwu którzy przygotowali ten materiał dziękuję. Z drugiej strony kto ma lepiej przedstawić
materiał na temat promocji, czy reklamy jak nie wydziały zajmujące sie szeroko pojętym PR , ale
muszę przyznać jeszcze raz to powiem, iż dokument ten jest dobry. Trzy uwagi moje osobiste
których zabrakło mi w tym dokumencie. Po pierwsze zabrakło mi zestawienia środków
finansowych, jakie Płock wydaje w skali roku w ostatnich dwóch - trzech latach na promocję i
reklamę. Drugi element którego mi zabrakło to wyszczególnienie co nam się udało i czego nam sie
nie udało i tu te dwa negatywy o których musimy powiedzieć po pierwsze amfiteatr, który w
założeniu musi nas promować i zapewne będzie nas promował i drugi element który nam się nie
udaje od pięciu lat a który o ile doprowadzimy go do końca będzie największym elementem
marketingowym miasta Płocka to jest hala widowiskowo sportowa, czego Panu Prezydentowi i nam
wszystkim życzę. Jeszcze jeden element, którego zabrakło mi w tym dokumencie to nowe pomysły
na promocję i reklamę Płocka. Tak na prawdę wszystko próbujemy podciągnąć pod dokument o
nazwie strategia ale miałem nadzieję że jeszcze coś konkretnego w tym dokumencie się znajdzie.
Tak czy inaczej dziękuję za dobrze, profesjonalnie przygotowany materiał. Dziękuję.”
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:”Panie Przewodniczący!
Szanowni Radni! Chciałem się tylko zatrzymać na temat strategii bardzo dziękując za uwagi w
dyskusji. Rzeczywiście chcemy nowe pomysły, których kilka jest wpisać niejako do części
analitycznej strategii i później z tego dokumentu wynikną priorytety. Strategia będzie tworzona
przez firmę profesjonalną, natomiast nie wyobrażam sobie nie włączenia w proces
przygotowywania tej strategii zarówno Państwa radnych jak i środowisk, które są zainteresowane
na terenie i być może nie tylko naszego miasta , dlatego będzie do współpracy zaproszonych bardzo
wiele osób, kilkadziesiąt osób będzie uczestniczyć w tym procesie. Jeśli chcemy mieć profesjonalną
strategię a kilka miast posiada w Polsce taką strategię musimy wyłonić firmę w drodze przetargu,
który jeszcze w grudniu albo jeszcze w styczniu ogłosimy. Jeśli przetarg uda się rozstrzygnąć w
pierwszym terminie to sześć miesięcy trzeba poczekać na opracowanie takiej strategii a więc na
pewno to będzie drugie półrocze przyszłego roku. Wszystko zależy od terminu rozstrzygnięcia
przetargu, nie chciałbym konkretnego miesiąca tu wskazywać. Dziękuję. „

Ad. pkt 6
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Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2006 rok – monitoring:
stan aktualny, perspektywy rozwoju, systemy ostrzegawcze i przeciwdziałanie klęskom
żywiołowym: stan przygotowania. Materiał na pismie stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego
protokołu.
Pan Stanisław Kwiatkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Panie
Przewodniczący! Panie Prezydencie! Chciałbym postawić wniosek aby ten ważny punkt był
oceniony przez Państwa radnych poprzez głosowanie. Jest to w moim odczuciu zbyt ważny temat
dla mieszkańców miasta Płocka abyśmy sobie tylko na ten temat porozmawiali, natomiast żeby ten
temat nie był skwitowany przez Państwa radnych. W związku z tym stawiam wniosek aby po
zakończeniu dyskusji i wypracowaniu wniosków Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie tą
informację. Dziękuje bardzo.”
Pani radna Elżbieta Podwójci-Wiechecka powiedziała:” Ja z uwagą przeczytałam ten
dokument ale zabrakło mi bardzo ważnych danych dotyczących narkomanii wśród dzieci, bo
niestety po narkotyki sięgają już dzieci w szkołach podstawowych jest narkomania w gimnazjach a
przede wszystkim takie sprawy statystyczne, czy są dzieci w szkołach podstawowych które były już
rejestrowane, jako potencjalni przyszli narkomani czy już uzależnione od narkotyków. Interesują
mnie też sposoby zapobiegania narkomanii poza pogadankami organizowanymi przez sekcję
prewencji Komendy Miejskiej Policji ponieważ wiem, że takie są i odbywają się bardzo często.
Dziękuję.”
Pan radny Tomasz Maliszewski powiedział:” Po przeanalizowaniu danych na temat
bezpieczeństwa i porządku publicznego w Płocku chciałbym zwrócić Państwa uwagę na wzrost
przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wymagające zastanowienia jest to, iż mimo
wprowadzenia projektów mających na celu wprowadzenie młodzieży z problemem narkomanii,
przestępstw popełnionych pod wpływem narkotyków czy też dla zdobycia środków na ich zakup
ten wskaźnik znacznie od 2005 roku rośnie. W materiale brakuje mi konkretnej liczby złapanych
dealerów narkotykowych oraz liczby osób będących pod wpływem lub posiadających narkotyki.
Sugeruję zwiększenie zajęć profilaktycznych w szkołach, uruchomienie bezpłatnej linii
telefonicznej gdzie młodzież będzie mogła zgłaszać fakt propozycji zakupu narkotyków. Czy w
Płocku funkcjonuje miejski program przeciwdziałania narkomanii? Korzystając z okazji chciałbym
podziękować Straży Miejskiej za szybkie i skuteczne reagowanie na zgłoszone przeze mnie
problemy. Dziękuję.”
Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: „Ja w kontekście tego co przed chwilą mówiła
koleżanka i kolega chciałbym aby Pan Przewodniczący Kwiatkowski sprecyzował swój wniosek ,
bo ja nie wiem co my mamy głosować czy mamy głosować, że informacja była pełna za czy
przeciw czy głosować, że np. monitoring to jest perspektywy rozwoju są złe to głosujemy przeciw
systemy ostrzegawcze przeciw klęskom żywiołowym to jest dobrze. Także ja proszę Pana
Kwiatkowskiego o sprecyzowanie wniosku żebym wiedział za czym mam głosować.”
Pan Stanisław Kwiatkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:”
Wydawało mi się że wniosek jest jasny. Po przedstawionej informacji, wyczerpaniu dyskusji radni
powinni informację przyjąć lub odrzucić w całości. Uważam, że to jest ważny temat dla
mieszkańców miasta Płocka i dla radnych i nie powinniśmy tylko porozmawiać na ten temat tylko
uważam, że informacja powinna być skwitowana przez radnych miasta Płocka. Taki jest mój
wniosek. Ostatnio była dyskusja na temat sytuacji w służbie zdrowia gdzie Rada nie zajęła
stanowiska czy ona jest wyczerpująca czy nie. Tak samo była w pierwszej części, moim zdaniem
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radni powinni takie informacje kwitować. Dziękuję.”
Pan radny Krzysztof Buczkowski powiedział:” W sprawie monitoringu wizyjnego i
dodawania nowych kamer chciałbym tylko zasugerować rozwój tego monitoringu w oparciu o sieć
informatyczną Plo Net czyli tą infrastrukturę która została zbudowana i jakiś czas temu pojawiały
się pomysły by ją wykorzystać zwłaszcza przy kamerach mobilnych, one nie są aż tak drogie a
wsparłyby chociażby organizację imprez masowych. Wykorzystując tą sieć i mając w swoich
zasobach kilka kamer mobilnych można byłoby jeszcze usprawnić proces monitoringu wizyjnego w
mieście. Poddaję pod rozwagę tę koncepcję. Dziękuję bardzo. „
Pan radny Józef Czurko powiedział:” Swego czasu z dużym aplauzem przyjęliśmy psa,
który miał tropić narkotyki w szkołach. Chciałbym uzyskać jakąś informację co ten pies robi.
Dziękuję.”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Oczywiście jest to plaga i nie można ukrywać, że walka jest
zupełnie skuteczna na dzisiaj można powiedzieć że mierzymy się z gigantem. Plaga nie dotyczy
tylko tego miasta ale całego kraju a można powiedzieć że całego świata. Co możemy zastosować
jako działania być może w przyszłości eliminujące zjawisko narkomanii w szkołach to to co robimy
czyli np. takie drobne elementy ochrona która absolutnie nie wpuszcza obcych do szkoły, co nie
eliminuje tak na prawdę dealerów zewnętrznych, którzy chowają się gdzieś w zaułkach na osiedlach
na co służby mundurowe w miarę posiadanych informacji reagują aczkolwiek nie da się
zniwelować dealerów do zera. Otrzymaliśmy na monitorowanie szkół z ministerstwa za chwilę ten
sprzęt będzie instalowany. Ponadto oczywiście miasto też monitoring rozwija, który służy m.in.
temu by wyłapywać tych którzy parają się procederem sprzedaży narkotyków. Powszechnie
stosowana jest profilaktyka. Zarówno w programach prowadzonych przez nasz wydział ratuszowy
jak i przez Straż Miejską i Policję, przygotowywane są ankiety po to aby stworzyć nowy raport o
tym jak powszechna jest skala narkotyków w szkole ponieważ dane z roku na rok ulegają
przeterminowaniu więc ten raport po tym jak te informacje będą zebrane całość będzie Państwu
radnym przedstawiona . Natomiast jeśli chodzi o liczby to w tym okresie zatrzymanych zostało 98
dealerów. To obrazuje ogromną skalę tego problemu. Trudno jest powiedzieć ile osób zatrzymano
pod wpływem narkotyków dlatego, że jedyne dane statystyczne jakie posiada Policja to są dane
zatrzymanych pod wpływem narkotyków, alkoholu, kierujących pojazdami, to 178 osób tych pod
wpływem narkotyków można by założyć, że to będzie 10%. Problem polega na tym że pod
wpływem narkotyków nie można w żaden sposób ukarać, dlatego oni później nie wchodzą do
ewidencji , bo to że ktoś jest pod wpływem narkotyku a nie popełnił przestępstwa bo np. nie jechał
samochodem no jeszcze nie jest ścigane prawem. Tych danych nie posiadamy aczkolwiek wrócimy
pewnie do tematu kiedy będziemy mogli przedstawić Państwu radnym raport po przeprowadzonej
ankiecie na temat aktualnego stanu zagrożenia narkotykami wśród młodzieży, głównie w szkołach.
Dziękuję.”
Pani radna Elżbieta Podwójci-Wiechecka powiedziała:” Ja mam pytanie, która szkoła,
które osiedle jest najbardziej zagrożona tym problemem , jednak jest tak że w jednych jest więcej w
innych jest mniej narkomanów gdzie trzeba po prostu zapobiegać . Jak się przedstawia narkomania
na Podolszycach Północ?””
Pani radna Bożena Musiał powiedziała:”Mam prośbę do przyszłych materiałów jakie będą
przygotowywane. Otrzymaliśmy bardzo gruby materiał w którym każda ze służb przedstawiła nam
bardzo dużo liczb ale mnie brakuje takiej informacji wspólnej w której byśmy się dowiedzieli o
wspólnych działaniach poszczególnych służb np. edukacja- każda ze służb prowadzi sobie jakąś
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tam edukację ale czy te pogadanki nie powinny być w jakiś sposób monitorowane żeby nie zdarzało
się tak, że jedni uczniowie mają tego nadmiar a drudzy nie mają nic. Ja bym chciała żeby więcej
było materiału opisowego, bo liczby to często możemy wyczytać z prasy i innych informacji.”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Raport o stanie problemów narkotykowych oparty o bazę
informacji jaką posiadamy w zasadzie jest już dostępny i może być jutro radnym przekazany na
płycie. Tak jak powiedziałem ta świeża ankieta pokaże pewnie nowe liczby.
Jeśli chodzi o ingerencję psów to pamiętajmy, że one mogą odbywać się tylko na wniosek
kierownika placówki czyli w szkołach dyrektorów szkół. Przeprowadzono 187 takich interwencji z
czego z wynikiem pozytywnym 78 tzn. w 78 przypadkach psy odkryły posiadanie narkotyków.
Służą również do tego że mamy dość dużą wykrywalność, czy wyłapywanie dealerów. W tej chwili
Straż Miejska przygotowuje broszury do tego problemu. Warto tu wspomnieć o takim projekcie
PAT Profilaktyka a Teatr zainicjowanym przez Komendę Wojewódzką Policji. W Płocku również
takie przedstawienie miało miejsce i raczej ten program będzie kontynuowany a mianowicie próba
przemówienia do młodzieży poprzez sztukę. Z tego co wiemy to bardzo pozytywne opinie na temat
tego programu się pojawiają i warto prawdopodobnie będzie to dalej kontynuować być może w
nowych ujęciach, sama młodzież pozytywnie ocenia te przedstawienia które w sposób dobitny
unaoczniają problemy wiążą się z zażywaniem narkotyków. Generalnie ogniska najbardziej
zagrożone narkomanią z perspektywy sprzedaży a nie zażywania to jest rejon Starego Miasta i
głównie puby, kluby młodzieżowe. Natomiast jeśli chodzi o szkoły to nie chciałbym wskazywać na
szkołę najbardziej zagrożoną, ja mam informacje sprzed co najmniej trzech lat, Państwo radni mieli
je również więc nie ma powodu ich przywoływać. W momencie kiedy zrobimy tą ankietę i
odniesiemy się do nowych danych. Głównym problemem gdzie młodzież jest najbardziej podatna
na wpływy osób zewnętrznych proponujących narkotyki to są gimnazja. ”
Pani Katarzyna Michalska Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
powiedziała:” Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Państwo Radni! Miejski Program
Przeciwdziałania Narkomanii obowiązuje przez trzy lata, do końca 2008 roku w tej chwili mamy
program, który przede wszystkim zobowiązuje nas do działań profilaktycznych. Działania
profilaktyczne finansowane ze środków Urzędu Miasta pochodzą również z Funduszu
Alkoholowego, czyli są to działania prowadzone wspólnie. Poza działaniami profilaktycznymi
również terapeutyczne.”
Pan Stanisław Kwiatkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:”
chciałbym bardziej szczegółową informację zawartą na stronie 2 w ostatnim akapicie w którym się
mówi o najbardziej zagrożonych miejscach i obiektach popełniania przestępstw, czy te dane
statystyczne to one wzrastają maleją czy ewentualnie utrzymują się na tym samym poziomie.”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała:” Jeśli chodzi o zakłócanie porządku publicznego,
bo to jest bardzo częsta interwencja, która jest kierowana do radnych od mieszkańców szczególnie z
tzw. blokowisk, w ostatnim czasie została zaostrzona ustawa Kodeks karny w tym zakresie, w jaki
sposób to poprawiło ewentualne sankcje karania sprawców tego typu wykroczeń.”
Pan Jarosław Brach Komendant Miejski Policji w Płocku powiedział:” Szanowny Panie
Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! W odpowiedzi na pytania dotyczące
zagrożenia przestępczością na terenie miasta i powiatu płockiego zobrazuję na wykresach dane
dotyczące dynamiki przestępczości, wykrywalności, przestępstw przeciwko mieniu, zagrożenia
przestępczością na terenie miasta Płocka.
Jeśli chodzi o interwencje to od początku roku zostało zgłoszonych do nas ponad 13.000 różnego
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rodzaju interwencji, w czasie których my podejmujemy działania . Zdecydowanie w tych miejscach
w których pojawił sie monitoring zmniejszyła się liczba interwencji. Również dzięki temu że jest
monitoring mamy możliwość szybszego reagowania i wielu sprawców zostało zatrzymanych na
gorącym uczynku zarówno przez nas jak i przez kolegów ze Straży Miejskiej w czasie tych działań.
Korzystając z okazji chciałbym poinformować Wysoką Radę, że z dniem 1 grudnia utworzyłem
komisariat policji na Podolszycach. W chwili obecnej czekam na wyposażenie tego komisariatu z
Komendy Wojewódzkiej Policji jest to rząd około 400-500 tysięcy złotych. Chciałbym złożyć
serdeczne podziękowania na ręce Panów Prezydentów i Wysokiej Rady za pomoc w utworzeniu
tego komisariatu. Jest on dosyć nowoczesną siedzibą, sądzę że płocczanie mieszkańcy Podolszyc
niebawem odczują ten fakt mając policjantów zdecydowanie bliżej siebie. Zasięgiem będzie
obejmował teren tak jak biegną tory kolejowe, żeby nasze działania były skuteczniejsze przyjęliśmy
taką opcję. Trochę nam zmieni to dzielnice. Dziękuję bardzo.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie wniosek
zgłoszony przez Pana Stanisława Kwiatkowskiego Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka
dotyczący tego aby po zakończeniu dyskusji i wypracowaniu wniosków poddać pod głosowanie tą
informację.”
Wniosek został przyjęty w wyniku głosowania.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie
Informację i ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2006 rok – monitoring:
stan aktualny, perspektywy rozwoju, systemy ostrzegawcze i przeciwdziałanie klęskom
żywiołowym: stan przygotowania.
Materiał w wyniku głosowania został przyjęty.

Ad. pkt 7
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:
1. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Narodowym
Centrum Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
realizację ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”(druk nr 232),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 232.
2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 244),
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę do w/w
projektu uchwały, która stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
3. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 245),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 245.
4. zmieniająca uchwałę Nr 982/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w
sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr
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243),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 243.
5. opłaty od posiadania psów (druk nr 238),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 238.
6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
(druk nr 239),
Pani radna Bożena Musiał powiedziała:” Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Wysoka Rado! Jest propozycja zmian podatku związana z prowadzoną działalnością gospodarczą i
mieszkań. Może są to nieduże kwoty ale jeżeli zbierzemy te kwoty ze wszystkich podatków, które
od 1 stycznia mają być zwiększone a począwszy od tego, że na jednej z ostatnich sesji ustaliliśmy
maksymalne stawki za wywóz śmieci i co się okazuje podwyżki proponowane przez firmy są w
granicach 60-70% to dodatkowe podatki, które właściwie do budżetu miasta tak dużej kwoty nie
wnoszą ja bym proponowała zostawić na poziomie ubiegłego roku i taki będzie mój wniosek żeby
stawki podatków w §1 pozostawić na poziomie roku 2007. Dziękuję.”
Pani radna Grażyna Cieślik powiedziała:” Wpłynął do Komisji Uchwał i Wniosków
wniosek z Komisji Polityki Społecznej o treści: Dopisać do jednostek zwolnionych od podatku od
nieruchomości lokale lub ich część zajęte na potrzeby szpitali. W/w dotyczy poprawki do projektu
uchwały na druku nr 239 w §2 po słowach straż pożarna.
Odczytana została również odpowiedź na wniosek udzielona na piśmie przez Panią Skarbnik
Miasta. Wniosek wraz z odpowiedzią na wniosek stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego
protokołu.
7. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 240),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 240.
8. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w
Płocku (druk nr 215),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 215.
9. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przy ulicy
Kolejowej, ul. 1 Maja i ul. Bielskiej w Płocku będącej własnością Gminy Płock. (druk nr
226),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 226.
10. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Batalionów Chłopskich
w Płocku (druk nr 227),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 227.
11. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Płock oznaczonej nr 430/6 położonej w Płocku przy ul. Okrzei na
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rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” (druk nr 228),
Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Panie
Przewodniczący! Panie Prezydencie! Jest to prośba z mojej strony, czy tak jak rozmawialiśmy na
komisjach w dużej mierze ten projekt jest naprawą błędu jakiegoś urzędnika sprzed iluś lat. Ja bym
prosił jeżeli na przyszłość będziemy mieć tego typu uchwały o zadanie sobie trudu i przedstawienie
radnym czyj błąd naprawiamy. Dziękuję.”
Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Ja chciałem tylko
udzielić takiej informacji, że odbiór tego budynku był w 1994 roku, protokół odbioru jest.
Przedstawiciele i spółdzielni i inwestora i wszystkich osób odpowiedzialnych za zakończenie tej
budowy tam się wszyscy podpisali. To nie jest koniecznie błąd urzędnika Urzędu Miasta, oczywiście
przychylamy się do tej prośby tylko to będzie wymagało czasu, ale będziemy się starali maksymalnie
pełną informację przedstawić. „
12. wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do międzynarodowego stowarzyszenia
„Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” (druk nr 229),
Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Ja wczoraj na
Komisjach Państwa informowałem, że skierowałem pismo do Pana Przewodniczącego Rady Miasta z
poprawionym tekstem statutu ponieważ oprócz tej jednej literówki było tam kilka poprawek, tłumacz
przysięgły poprawił ten tekst i jest już prawidłowy załączony do materiałów. Dziękuję.”
Pani radna Bożena Musiał powiedziała:” W statucie w punkcie 8 jest zapis, że zgromadzenie
członków nie jest jawne. Czy miasto będzie podejmowało jakieś kroki w tym zakresie żeby jednak ten
zapis zmienić. Ja zgadzam sie, że może przepisy zagraniczne są inne ale organy stowarzyszenia
powinny obradować w sposób jawny. „
Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”My informowaliśmy
Państwa na Komisjach, że statut który został przedłożony opiniowało kilka miast polskich i miasta z
innych państw więc to jest taki dokument uniwersalny który konsumuje przepisy różnych państw. Jest
tam zapis że mogą być zaproszeni goście na te posiedzenia. Nam byłoby trudno w tej chwili to zmienić ,
możemy jeśli Rada Miasta wyrazi zgodę na przystąpienie do tego stowarzyszenia , jeśli uznamy że ta
niejawność posiedzeń jest jakąś przeszkodą, możemy ewentualnie wnioskować o jakieś zmiany. Na
dzisiaj jest to praktycznie niemożliwe. Inne miasta, które przystępują też taki dokument do uchwał
załączają , żeby te literówki poprawić też musieliśmy do Niemiec przesłać te nasze wątpliwości i to
zostało poprawione i na pewno rozesłane do wszystkich miast. „
Pan Roman Wróblewski Radca Prawny powiedział:” Panie Przewodniczący! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! Ja chciałem powiedzieć że ten zapis nie jest niczym nowym. U nas
też jest taka sama zasada tylko nie jest to artykułowane w statucie . Zgromadzenie członków nie jest
jawne w takim sensie że zgromadzenie członków jest dla członków. To nie jest tak jak sesje Rady jawne
dla wszystkich. Ten zapis jest zgodny z naszym prawem. „
13. wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na
okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 241),
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka odczytała autopoprawkę do w/w projektu
uchwały. Autopoprawka na piśmie stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
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Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 241.
14. wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku na okres
przekraczający rok budżetowy (druk nr 242),
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę o treści: w §1 w
pkt 2 podpunkty b, c, zastąpić podpunktami a, b.
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 242.
15. ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków,
znajdującym się na terenie miasta Płocka (druk nr 230),
Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Panie
Przewodniczący! Szanowni Państwo! Idea dotacji celowych do nieruchomości o charakterze
zabytkowym jest szczytna i spotyka się z pozytywnym odzewem ze strony zainteresowanych
właścicieli tych nieruchomości. Żałuje że tak ważny projekt nie został poddany konsultacjom
społecznym z organizacjami społecznymi, które w statucie mają zapisane m.in. działania dotyczące
dziedzictwa narodowego. Uważam, że ten dokument powinien zostać zaopiniowany a chociażby
skonsultowany z takimi płockimi organizacjami jak Towarzystwo Przyjaciół Płocka, TNP,
Stowarzyszenie Starówka Płocka . Przy punkcie dotyczącym strategii promocyjno – reklamowej miasta
Pan Prezydent powiedział, że będzie to konsultowane z zainteresowanymi środowiskowo
organizacjami. Szkoda że tychże konsultacji nie było przy takim dokumencie. Tym bardziej, iż
spróbowałem skonsultować ten dokument z tymi organizacjami, które wyraziły zdziwienie, że czymś
takim będziemy się w dniu dzisiejszym zajmować, taka informacja do nich nie dotarła. Po drugie
wstępnie zasygnalizowały że byłyby w stanie w krótkim czasie wnieść jakieś pomysły , według mnie
jeszcze bardziej być może ulepszające tą uchwałę. Prośba na przyszłość konsultujmy tego typu
dokumenty z organizacjami społecznymi .”
Pan radny Krzysztof Buczkowski powiedział:”Ja mam pytanie do Prezydenta Zawidzkiego
dokładnie na początku roku też w ramach omawiania tego programu zobowiązał się że przygotuje
pomysł, który pozwoliłby przeznaczać pewne pieniądze z budżetu miasta dla wspólnot
mieszkaniowych, czy innych właścicieli budynków, którzy administrują budynkami, które są
zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie starówki płockiej nie są zabytkami a znajdują się w strefie
konserwatorskiej i w związku z tym nie mogą ubiegać się o te dotacje, a muszą „cierpieć” z tytułu
wysokich wymagań konserwatora jeśli chodzi o spełnienie pewnych reguł przy pracach remontowych
czy budowlanych np. dotyczących dachówek ceramicznych czy odpowiednich elewacji. Czyli muszą
spełnić pewne kryteria wysoko postawione wydać więcej pieniędzy a nie mogą ubiegać się o pieniądze
z takiego programu. Mówię tu o lokalach zlokalizowanych w sąsiedztwie ścisłego centrum czyli
starówki płockiej. Czy coś w tym celu Pan Prezydent robił czy pracuje nad jakimiś zamierzeniami.
Dziękuję.”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Właśnie zmiana tego
dokumentu, miała m.in. na celu to o czym mówi Pan radny i i tak się stało. W poprzedniej uchwale był
zapis że budynek musiał być wpisany do rejestru zabytków, dzisiaj przedmiotem dotacji jest
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku
nieruchomym znajdującym się na terenie miasta który wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków
lub figuruje w gminnej ewidencji zabytków i jest położony na terenie zespołu architektonicznourbanistycznego i nie musi być wtedy wpisany do rejestru zabytków indywidualnie. To jest to
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poszerzenie, które wyczerpuje cały rejon starówki i nie tylko.”
Pan radny Krzysztof Buczkowski powiedział:”Dziękuję za tą odpowiedź zwłaszcza, że
pytałem o to samo i otrzymałem inną odpowiedź. Odpowiedź Pana Prezydenta mnie satysfakcjonuje.
Dziwię się czemu osoba która reprezentowała Pana na Komisji udzieliła mi innej odpowiedzi,
utrzymała status poprzedni.”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Ta kwestia w zasadzie
nie wymaga pytania bo przecież to jest w dokumencie ujęte. Być może Pan radny nie został właściwie
zrozumiany. Jeśli ktoś reprezentował to na pewno zna dokument, to jest jedna z podstawowych spraw,
która się zmieniła względem starego dokumentu. Pan Przewodniczący Jaroszewski mówił o
konsultacjach społecznych, przede wszystkim one są niewymagane a uznaliśmy chyba za może
niesłuszne z tego powodu, że tak na prawdę zaczął by się pewien koncert życzeń. Wiadomo że
członkami Stowarzyszenia Starówki bądź podobnych organizacji są osoby, które na tej starówce
zamieszkują i mają swoje kamienice a chodzi mi o to, że te osoby doskonale znały stary dokument,
wiedziały o tym że ten nowy dokument się tworzy, on się tworzył również na bazie wniosków osób
zewnętrznych i ci ludzie jako osoby fizyczne mieli pełny dostęp do możliwości wnioskowania. Jako
ciało opiniodawcze stowarzyszenie nie było proszone bo nie było takich wymagań a po drugie
obawialiśmy się że za chwilę to będzie takie a jeszcze to jeszcze tamto. Uchwała jest tworzona na
podstawie ustawy była opiniowana i konsultowana przez miejskiego konserwatora.”
Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Panie
Prezydencie! Ja przyznaję rację że oczywiście nie ma żadnych prawnych wymogów konsultacji
natomiast jeżeli są ludzie, społecznicy którzy tym się zajmują wydaje mi sie, że tylko i wyłącznie
mogliby nam ten dokument poprawić a nie popsuć. Tak czy inaczej decyzje podjęlibyśmy my z
udziałem Panów Prezydentów. Według mnie warto pytać bo zawsze tych kilka głosów doradczych
może ten dokument w moim odczuciu poprawić , natomiast stwierdzenie Pana Prezydenta iż to że prace
trwają nad tą uchwałą jest powszechnie znane to nam się tylko tak wydaje, że przepływ informacji na
temat tego co dzieje się w ratuszu tak ładnie po mieście krąży, członkowie stowarzyszenia Starówka
Płocka o tym że dziś będziemy debatować nad tym dokumentem nie widzieli .”
Pan radny Krzysztof Buczkowski powiedział:”Dziękuję za to wyjaśnienie a poproszę o wyciąg
z protokołu z komisji żeby Pan Prezydent otrzymał jak faktycznie tam było zadane pytanie i jaka była
odpowiedź. Dziękuję bardzo.”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! To jest tak , że osoby które dzisiaj mówią że szkoda że nie było to w formalny sposób
skonsultowane, ubiegały się również o te dotacje i na skutek właśnie tych wniosków, tych problemów
które się pojawiały te zmiany nastąpiły. Nie wiem czy coś więcej można by do tego wnieść , ale ja nie
przyznaję się do czegoś takiego że absolutnie to był temat obcy i nie słuchaliśmy głosu społecznego bo
to się działo. Może nie ubrane było to w szaty formalne, i dlatego te zmiany zostały wniesione ponieważ
jurysdykcja starej uchwały była już nieżyciowa , tu się nowe rozwiązania pojawiły i to są m.in. te osoby,
które znajdują się w stowarzyszeniu. Uwagi tych osób na pewno były rozpatrywane i większość z nich
znalazła się w tym dokumencie.”
16. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne
(druk nr 231),
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Chciałem zgłosić
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autopoprawkę, wkradł się błąd w numeracji rozdziałów w rozdziale rzymskim III jest V należy zmienić
na IV. Dziękuję. „
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 231.
17. przyjęcia programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności
lokalnej” (druk nr 233),
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Chciałem zgłosić
autopoprawkę. Na stronie 8 Fundacja Orlen-Dar Serdca powinno być Serca, strona 9 – Prezes Stanislaw
zamienić na Stanisław Lewandowski , str. 9 Liga Polskich Kobiet zmienić na Liga Kobiet Polskich, str.
9 Eugeniusz Czarneck – zmienić na Czarnecki, str. 10 Stowarzyszenie Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością Umysłowym zamienić na Umysłową, str. 10 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Samodzielne Koło w Płocku w tej chwili jest to Oddział przy PKN Orlen S.A, str. 11 Towarzystwo
Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Płocku Prezes Maria Rybicka – usunąć, str. 11 Liga
Polskich Kobiet Klub Rodziców i Przyjaciół Młodzieży Niepełnosprawnej „Wspólna Sprawa”. Prezes
Maria Rybicka – usunąć.
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 233.
18. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
terenie miasta Płocka na rok 2008 (druk nr 234),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 234.
19. zmiany Uchwały Nr 42/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie
miasta Płocka na rok 2007 (druk nr 235),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 235.
20. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta
Płocka, na 2008 rok” (druk nr 237),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 237.
21. zmieniająca uchwałę nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 (druk nr 236),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 236.
22. zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 218),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 218.
23. zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 219),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 219.
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24. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady (druk nr
220),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 220.
25. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
Rady Miasta Płocka (druk nr 221),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 221.
26. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka
(druk nr 222),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 222.
27. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr
223),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 223.
28. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w
Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 224),

Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 224.
29. delegowania członka Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka do Rady Sportu w
Płocku (druk nr 225).
Pani Grażyna Cieślik odczytała wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2007r. o treści:” W tym punkcie Pani Radna Elżbieta Gapińska
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej poinformowała członków Komisji, iż dodatkowo w
korespondencji wpłynęło pismo skierowane do Komisji Polityki Społecznej z prośbą o oddelegowanie
jednego z członków Komisji do prac w wyżej wymienionym organie.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka dodał, iż na poprzedniej Sesji Rady Miasta
Płocka, Pan Prezydent Miasta Płocka szczegółowo omawiał problem powołania Rady Sportu w
Płocku.
W związku z powyższym Pani Radna Elżbieta Podwójci-Wiechecka zaproponowała kandydaturę
Pana Radnego Tomasza Maliszewskiego. Z powodu braku innych propozycji ze strony członków
Komisji, Pani Radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej poddała pod
głosowanie zgłoszoną kandydaturę.
W wyniku głosowania kandydatura Pana Radnego Tomasza Maliszewskiego została przyjęta przez
członków Komisji Polityki Społecznej.
Wynik głosowania członków Komisji: 10 głosów-za,0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 225.
30. wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do spółki pod firmą WISŁA Płock Spółka
Akcyjna (druk nr 246),
Pan radny Piotr Nowicki powiedział:” Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Udało mi się
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uzyskać wydruk z tego głosowania i chciałbym złożyć wniosek o reasumpcję głosowania gdyż wśród
tych osób, które są na tej liście nie ma mojej osoby. A na 100% ja głosowałem i mam na to świadków.
Maszyna się pomyliła, ja na pewno brałem udział w tym głosowaniu. Na pewno głosowałem przeciw.
W związku z tym, że nie ma mnie wydrukowanego bardzo możliwe jest, że inne osoby głosowały
inaczej niż jest tu zapisane. Jeżeli Państwo nie uwzględnią tego wniosku o reasumpcję to na pewno nasz
klub się odwoła od każdej uchwały podjętej, bo pomyślę że każda decyzja Państwa i każda uchwała
podjęta w wyniku błędnego głosowania jest nieważna . Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Panie
Przewodniczący! Szanowni Państwo! Dla mnie te uwagi Pana radnego i ta dyskusja dowodzą jednego
system elektroniczny się nie sprawdza na dzień dzisiejszy. Ja proponuję jeżeli będą jakiekolwiek
wątpliwości żebyśmy liczyli na to głosowanie najbardziej standardowe.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Sami Państwo
chcieliście głosować elektronicznie. Nieomal wymusiliście na mnie, moja propozycja pierwsza była
otwarta, chciałem żebyśmy głosowali ręcznie, chyba nawet Pan radny Nowicki powiedział żeby
głosować elektronicznie i Państwo głosowaliście.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ja jestem absolutnie za tym żeby system elektroniczny
był w dalszym ciągu ale musi być udoskonalony. Pod każdą uchwałą Rady Miasta musi być wydruk jak
kto głosował. To jest rzecz oczywista bo tak jest w każdym parlamencie.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Wydruk może być i jak
Pan widzi jest.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ale to pierwszy wydruk, który został wykonany i ze
zdumieniem zobaczyłem że nie ma tu mojego nazwiska. Chyba nie uważacie, że ten teatr który tu
odegrałem i poszedłem zaraz po tym głosowaniu żeby poprosić o wyniki po prostu jestem takim
aktorem, bo bym robił co innego a nie byłbym radnym. Ja wiem że ja głosowałem. Głosowaliśmy
razem z Panią Lewandowską ja jej pokazywałem jak należy wykonać głosowanie i ona tak samo
wykonała. Chodzi oczywiście o stronę techniczną. Jak Państwo nie dokonacie reasumpcji głosowania to
odwołamy się do wojewody.”
Pan Paweł Kolczyński Sekretarz Sesji powiedział:” Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Może sprawdźmy wydruk osób, które się zalogowały bo jeśli Pan radny się nie zalogował to dalsza
dyskusja jest bezprzedmiotowa. Jeśli się nie zalogował to automatycznie nie mógł później głosować.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Wykonałem wszystkie czynności, które trzeba wykonać
zalogowałem się a następnie nacisnąłem p czyli przeciw. Wiem że tak zrobiłem i koleżanka
Lewandowska jest w stanie to poświadczyć.”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panie radny Nowicki
wielokrotnie patrzyliśmy na tablicę wyników po głosowaniu, wielokrotnie na poprzednich sesjach
patrzyliśmy ze zdumieniem że na sali obecnych jest np. 24 radnych a tablica pokazuje 20. Tu też była
podobna sytuacja czyli ktoś po prostu się nie zalogował. Pan Panie radny stara sie w tym momencie
narobić szumu i zamieszania nie wiem w jakim celu, domyślam się, mam nadzieję że nie jest to niecny
cel tylko porządny cel , natomiast wydaje mi się że w tym momencie tworzenie atmosfery zamieszania ,
zgłaszanie wniosków o reasumpcję kiedy przeszliśmy już przez cały porządek obrad dzisiejszej sesji
tylko doszliśmy do tych punktów, które zostały wniesione pod obrady jest typowym działem na to żeby
w Pana oczach prawdopodobnie zaryzykować zdjęcie tych uchwał z porządku obrad. W tym momencie
27

wydaje mi się to bezzasadne tym bardziej że nie chodziło o liczbę głosów przeciw tylko za , wymagana
ilość 13 głosów była za, w związku z tym czy to będzie 6 przeciw czy 8 jest w tym momencie
bezzasadne. Stąd wydaje mi sie ta dyskusja jest bezpodstawna. „
Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: „Koleżanka Kulpa w ostatnich dwóch zdaniach
powiedziała to co ja chciałem powiedzieć. Do Tego jeszcze chciałbym dodać, że może rzeczywiście na
przyszłość Panie Przewodniczący nim przystąpimy do głosowania na początku sesji może zrobić
wydruk kto się zalogował żeby nie było takich problemów, bo inaczej każdy z nas każde głosowanie
może podważyć. Ja pamiętam, że my bardzo długo naciskaliśmy władze miasta żeby wprowadzić ten
system głosowania a teraz kiedy on jest zamiast nam ułatwić powoduje tego typu komplikacje.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Chodzi tylko i wyłącznie o
prawdę, przecież jeżeli było 13 głosów za to teraz też będzie 13 głosów za, nie ma najmniejszego
problemu. Na pewno w sposób prawidłowy technicznie oddałem głos. Nie ma mojego nazwiska na
wydruku. W związku z tym moje zaufanie do wyników tego głosowania jest zerowe. Myślę że jeżeli w
stosunku do mojej osoby jest taka pomyłka to w stosunku do innych osób może być też pomyłka w
związku z tym proponuję żebyśmy dokonali reasumpcji. Ta reasumpcja niewątpliwie ułatwi
podejmowanie decyzji, czy też unikniemy ewentualnych protestów i odwołań . Dziękuję bardzo.”
Pan radny Paweł Kolczyński powiedział:” Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja
wypowiadam się dlatego, że jestem Sekretarzem i głosowanie należy do moich obowiązków.
Chciałbym zwrócić uwagę że taka sama sytuacja jest w dwóch tych pierwszych głosowaniach
dotyczących Wisły więc nie wiem jak to wytłumaczyć czy to jest aż taki zbieg okoliczności aby w obu
głosowaniach system zawiódł.”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Pan radny raczy nie pamiętać choć to było dosyć
niedawno jak odbywaliśmy głosowanie, były 4 projekty uchwał a Pan dziwnym trafem wziął wydruk
tylko jednego głosowania, na którym Panu zależy tak bardzo nie wiem dlaczego w gruncie rzeczy bo
chodzi tylko o to żebyśmy rozpoczęli dyskusję. W każdym z tych czterech głosowań nie brało udziału
w głosowaniu tylu radnych ilu zasiadało na sali. W związku z tym to nie jest przypadek.”
Pan radny Marek Krysztofiak powiedział:” Po przerwie przechodzimy do drugiego etapu
gdzie będziemy głosowali projekty uchwał będzie powtórzone głosowanie, które pokarze jak kto
głosował.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Wyraźnie Państwo nie chcecie dokonać reasumpcji,
straciliśmy 10 minut, gdyby Pan Przewodniczący zarządził reasumpcję byłoby po temacie już dawno.
Zupełnie nie rozumiem dlaczego Państwo tak walczycie żeby nie było reasumpcji.”
Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:”W kilku
zdaniach chciałbym się odnieść do tego co powiedział Pan radny Krysztofiak. Nie zgodzę się z tym
Panie radny, iż głosowanie nad uchwałą będzie odzwierciedleniem tego głosowania przy wprowadzaniu
tego punktu do porządku obrad. To są zupełnie inne głosowania. Ja głosując przeciwko wprowadzeniu
tej uchwały do porządku obrad stwierdziłem iż nie mamy na dzień dzisiejszy wystarczającej wiedzy do
podejmowania tej uchwały. Gdy przyjdzie mi głosować nad tą uchwałą najprawdopodobniej nie wezmę
udziału w głosowaniu dlatego to wcale nie będzie odzwierciedlało tego iż w poprzednim głosowaniu nie
głosowałem. Dziękuję.”
Pan radny Marek Krysztofiak powiedział:” Rozumiem, że jeżeli reasumpcja głosowania by
pokazała że jedna osoba więcej jest przeciwko będzie to miało jakikolwiek wpływ. Tak? Nie będzie
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miało żadnego wpływu dlatego że musiało być 13 głosów za i tyle było. W ponownym głosowaniu jeśli
będzie 13 głosów za to nie będzie miało żadnego znaczenia czy Pan wziął udział w głosowaniu czy
nie.”
Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:”Nie czuję się
adresatem Pana uwag Panie radny gdyż ja zwracam uwagę na to co powiedziałem na początku dyskusji,
że jest to dowód na to że system elektroniczny w naszym wykonaniu jest ułomny.”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała:” Decyzja należy do Pana Przewodniczącego, to on
kieruje obradami. Ja chcę tylko podkreślić że takie wnioski możemy zgłaszać w każdym momencie
procedowania Rady Miasta Płocka. Wydaje mi się, iż zasadne byłoby głosowanie poprzez przyciśnięcie
przycisku i jednocześnie Pan sekretarz liczy głosy. Wówczas patrzymy na to czy to się zgadza czy nie.
Jeśli są takie sytuacje to róbmy to podwójnie. Panie Przewodniczący ja proponuję przejść do porządku
obrad tego porządku, który podjęliśmy.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka ogłosił o godz. 12.50 20 minut
przerwy w obradach.
Obrady zostały wznowione o godz. 13.30.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka wznowił obrady XVI Sesji Rady
Miasta Płocka i zapytał:”Kto z Państwa radnych jest za reasumpcją głosowania projektu uchwały na
druku 246? Głosowanie przeprowadzimy ręcznie.”
Wynik głosowania:
za-8
przeciw-12
wstrzymało się-1
Wniosek został odrzucony.
Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Panie
Przewodniczący! Szanowni Państwo! Podobno na większość pytań wczoraj uzyskaliśmy odpowiedzi,
mi się jednak wydaje że nie. Stąd pozwolę sobie dzisiaj zadać je ponownie. Ile spośród dużych miast
polskich, miast na prawach powiatu jest właścicielami klubów piłkarskich ograniczmy się może do tych
34 klubów funkcjonujących w I i II lidze piłkarskiej. Pan Prezydent przeczytał nam dzisiaj, iż
zobowiązania nie pamiętam czy według ostatniego bilansu czy też na dzień dzisiejszy wynoszą około 5
milionów złotych proszę o sprecyzowanie ile wynoszą na dzień dzisiejszy z prośbą o rozbicie tych kwot
na zobowiązania w stosunku do starych transferów piłkarskich , z tytułu zaległych nagród dla piłkarzy
za osiągnięcia sportowe i ewentualnie zobowiązania w stosunku do innych podmiotów. Dziękuję.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Przykłady miast z tego co mi wiadomo to Szczecin , Wrocław który nie przejął stu
procent akcji tylko mniejszy pakiet akcji w zamian za zobowiązania klubu sportowego Śląsk Wrocław
także stał się współwłaścicielem i również podobnie jak miasto przeznacza środki porównywalne do nas
na promocję miasta poprzez sport, poprzez piłkę nożną. Zobowiązania na 30 października tego roku to
około pięciu milionów złotych , a szczegółowo niestety Panu nie odpowiem w tej chwili na to pytanie.”
Pan Stanisław Kwiatkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:” Panie
Prezydencie, czy ma Pan pomysł na jakiś biznes rzeczowo-finansowy który będzie obciążał fundusze
Prezydenta przez najbliższe dwa trzy lata. Chodzi mi o to żebyśmy widzieli jakie pieniądze możemy
szykować na funkcjonowanie klubu i jakie pieniądze będą pochodziły tylko z budżetu miasta i czy taki
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dokument radni w najbliższym czasie by otrzymali.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! W tej chwili dokumentu nie ma to są uchwały intencyjne my jeszcze nie jesteśmy
właścicielem S.S.A. Wisła Płock. Oczywiście wiemy co dalej będziemy robili z Wisłą ale jeżeli
zamkniemy ten temat 11 grudnia kiedy przewidziane jest podpisanie aktu notarialnego wtedy będziemy
mogli z pełną świadomością i odpowiedzialnością na takie pytanie odpowiedzieć. Ja na Komisji
mówiłem jakie możliwości ma miasto. Miasto ma możliwości przekazywania środków finansowych na
promocję miasta poprzez sport. To robimy od wielu lat ,od tego roku na większą skalę przeznaczyliśmy
2 miliony zł na promocję miasta w projekcie budżetu na 2008 rok znajduje się podobna kwota. To
zależy od radnych i przyjęcia budżetu w takiej postaci na 2008 rok. Możliwości miasta poza tym
wynikają z ustawy o sporcie kwalifikowanym, miasto może przyznawać stypendia wybitnym
sportowcom i przyznawać nagrody i myślę że te dwa elementy również są do wykorzystania w
projekcie budżetu na 2008 rok, znajdują się również odpowiednie środki na tych paragrafach. Na
paragrafie dotyczącym stypendiów i nagród z resztą piłkarze zarówno ręczni jak i nożni co roku
praktycznie otrzymywali za osiągnięcia sportowe np. za zdobycie Pucharu Polski przez piłkarzy
ręcznych była wielka feta na Starym Rynku. Dalej będzie taka możliwość funkcjonowała. Są
prowadzone nieoficjalne rozmowy z płockimi przedsiębiorcami, jest już dwóch poważnych
potencjalnych sponsorów, którzy zadeklarowali kwotę jeden z nich nawet 2 miliony zł. Myślę że po
przejęciu Wisły przystąpimy od razu do konkretnych rozmów w celu podpisania już szczegółowych
umów. Zostaną przygotowane takie pakiety sponsorskie dla płockich przedsiębiorców. Mamy listę
płockich przedsiębiorców na której jest ich ponad 50 i będziemy rozmawiali z każdym , są to pakiety
przeróżne od 5, 10 tysięcy zł do miliona czy dwóch tak żeby każdy zadecydował w jakim stanie i chce
się włączyć w finansowanie S.S.A. Wisła .
Priorytetem jest awans do I ligi wtedy z praw telewizyjnych możemy uzyskać 6-7 milionów zł. Z
nieoficjalnych informacji, które docierają wynika że może to być nawet 10 milionów zł na klub
sportowy w I lidze. Za wszelką cenę trzeba więc awansować żeby budżet Wisły wyglądał przyzwoicie.
Co do dokumentu to myślę że do tych prac przystąpimy po przejęciu klubu , ale dodam że potrzeba
będzie jeszcze trochę czasu chociażby ze względu na to żeby przedstawiciel Prezydenta zapoznał się z
dokumentami, które są w spółce i wówczas będzie można snuć szczegółowe plany o których Pan mówi.
Niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego na pewno do tego przystąpimy. Dobrze by było żebyśmy
to zrobili jeszcze w trakcie okienka transferowego tak żeby wiedzieć na czym stoimy przed
rozpoczęciem rundy wiosennej .”
Pan
Stanisław
Kwiatkowski
Wiceprzewodniczący
Rady
Miasta
powiedział:”Rozumiem, że to końca I kwartału możemy się takiego dokumentu spodziewać.”

Płocka

Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Myślę że tak.”
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała:” Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Wysoka Rado! My właśnie w trosce o ten płocki sport cały czas powtarzamy dzisiaj, że chcemy znać te
dokumenty zanim podejmiemy decyzję bo ja mam obawy czy płocki sport nie będzie pokrzywdzony
jeśli się okaże że tam są bardzo duże długi i miasto nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Jeżeli
będziemy znali sytuacje finansową, którą powinno się znać przed przejęciem, jeśli będziemy ją znali,
będziemy wiedzieli, że np. można jeszcze coś negocjować zapłatę jakiś długów które w tej chwili są
żeby przejąć spółkę czystą. Moje pytanie jest jedno do wszystkich radnych którzy byli wczoraj na
połączonych trzech komisjach, co się stało Państwo radni ,mówię tu głównie do radnych z PiS-u, że na
komisjach część osób się wstrzymywała a część głosowała za tym aby na dzisiejsze posiedzenie Rady
Miasta te uchwały nie wchodziły a dzisiaj się dowiadujemy że one wchodzą i wszyscy radni są za tym.
Co się takiego stało. Miałam wrażenie również że pewną przychylność takiemu stanowisku Rady
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Miasta Płocka wprawdzie nie wyrażoną dosadnie słowami ale jednak wykazywał Pan Prezydent
Kubera, który mówił że tydzień czasu mu wystarczy żeby te dokumenty dla nas skompletować.
Proponowaliśmy żeby było posiedzenie nadzwyczajne Rady Miasta Płocka w tej sprawie i nagle dzisiaj
dowiadujemy się że decyzja jest zupełnie inna a dokumentów nie mamy nawet tych które Pan
Prezydent nam obiecywał że będziemy je dzisiaj mieli włożone, skserowane do skrytek radnych.
Dlatego na prawdę proszę Państwa proszę o rozwagę. Nie przeciwko sportowi płockiemu , mówimy dla
dobra płockiego sportu. Jeśli się okarze że jest sytuacja trudna na prawdę jako miasto nie udźwigniemy
tej spółki sportowej i nie udźwigniemy jej problemów. Ja nie wiem czy tak jest , ja po prostu chcę znać
dokumenty żebym świadomie z pełnymi wiadomościami mogła podjąć taką decyzję. Nie jesteśmy jako
radni Platformy Obywatelskiej przeciwko sportowi w Płocku, też chcemy żeby płocki sport się
promował ale boimy się jaka może być sytuacja jeśli tych dokumentów nie będziemy znać. Dziękuję.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział:” Ja bym chciał żeby Pan Prezydent powiedział dlaczego
sekcja piłki nożnej jest źle prowadzona i przedstawił jak ta spółka będzie prowadzona lepiej. Rozumiem
że Państwo macie to przeanalizowane. Pan Prezydent Milewski wydał jednoznaczną opinię że klub jest
źle prowadzony.
Czy nie boicie się trochę takiego scenariusza, że w trybie bardzo szybkim chcecie przejąć tą spółkę i nie
chcecie poczekać do prawdopodobnych zmian, które nastąpią w zarządzie Orlenu i radzie nadzorczej tej
spółki, bo doprowadzicie Państwo do takiej sytuacji , że prezesem klubu będzie osoba z nadania PiS-u a
prezesem Orlenu będzie osoba z PO. Ja nie mam w tym żadnego interesu natomiast sądząc po miłości
która kwitnie na ul. Wiejskiej słabo to prognozuje przyszłości klubu ale wiemy oczywiście że sport
łączy.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Pani radna podałem dane finansowe, otrzymałem je już po rozpoczęciu sesji i
przeczytałem dokładnie jakie to są liczby, nie jestem w stanie tego tylko szczegółowo rozbić w tej
chwili, ale świadomość Państwo macie jakie są przychody, jakie są koszty jakie są zobowiązania jak
wygląda bilans. Powiedziałem, że Orlen jeszcze nie przelał raty do której się zobowiązał na podstawie
porozumienia , że jeszcze nie nastąpił zwrot środków z wygranej sprawy z Urzędem Skarbowym. Także
Państwo macie świadomość wyników finansowych. Szczegółów jeszcze nie mam. Jeżeli Państwo
chcecie statut, jest skseruję i Państwo dostaniecie, chcecie Państwo porozumienie jest, zobowiązywałem
się do tych dokumentów że wciągu tygodnia przedstawię zaznaczyłem, że w przypadku kiedy radni
zdecydują o sesji nadzwyczajnej, nie zadecydowaliście Państwo tak, nie ma sesji nadzwyczajnej,
dlatego dysponuje takimi danymi i takimi się z Państwem dzielę. Jeżeli chodzi o negocjacje długów
Wisły. Nie sądzę żeby to było możliwe, Orlen daje nam majątek w wysokości 21 milionów złotych i tu
nie sadzę żeby można było negocjować jeszcze wynik finansowy Wisły. Wynegocjowaliśmy pewne
warunki i będziemy się tego trzymali, wynika to z porozumienia i szczegóły będą zawarte w akcie
notarialnym.
My się wcale nie spieszymy, porozumienie zostało podpisane 1 czerwca mija już pół roku czyli tak na
prawdę to wolno działamy, jeżeli chodzi o porozumienie tam są pewne elementy, które sukcesywnie
realizujemy. Ostatnio miałem spotkanie w sprawie pieniędzy na halę jest przygotowywana przez Orlen
umowa ,będą przekazane pieniądze pierwsza część pod koniec 2008 roku, reszta w 2009 roku i krok po
kroku to realizujemy. Mamy od Orlenu informację na temat imprez, które wesprą w przyszłym roku i
kwoty jakie przeznaczą na te poszczególne imprezy. A powiem szczerze nie obchodzi mnie to, że się
władza zmieniła my działamy z tym prezesem i dopóki on jest to będzie partnerem do rozmów. Nikt
chyba nie jest w stanie powiedzieć ile ten prezes jeszcze będzie, ile mamy czekać. Nikt na to pytanie nie
jest w stanie odpowiedzieć.
Sekcja piłki nożnej jest źle prowadzona to chyba przede wszystkim wyniki mówią o tym że są pewne
zastrzeżenia, wydaje mi sie że i styl gry który nie gwarantuje tego, że na wiosnę będzie lepiej. To są
chyba największe zastrzeżenia. Można się pomylić w przypadku jednego transferu, dwóch ale chyba nie
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ośmiu. Są ludzie zatrudnieni przez nowego prezesa którzy byli piłkarzami, teoretycznie znają się na tym
i co osiem transferów i nie można pozytywu wymienić , czyli ktoś tu się pomylił. Trzeba sobie dobierać
fachowców do współpracy. Dziękuję.”
Pani radna Bożena Musiał powiedziała:” Tak na prawdę utrzymanie klubu sportowego, to nie
tylko utrzymanie zawodników, myślę że obie uchwały się wiążą, chciałbym się dowiedzieć ile
planujemy wydać pieniędzy na adaptacje stadionu, utrzymanie stadionu i ewentualne remonty przez
najbliższe trzy lata. Czy wpisanie do umowy, że Orlen zobowiązuje się płacić pieniądze przez trzy lata
to nie jest to tylko zabezpieczenie się na to, że samorząd będzie jeszcze przez trzy lata a następny
samorząd i następny prezydent niech się martwi co dalej z tym zrobić.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Gdyby iść tym tokiem myślenia to by się w mieście nic nie dało zrobić, Prezydent został
wybrany przez mieszkańców Płocka na tą funkcję i podejmuje takie decyzje a nie inne i będzie ponosił
odpowiedzialność za trzy lata za to co zrobił. Ma przeświadczenie że dobrze robi jest do tego
przygotowany, dlatego takie uchwały są na dzisiejszej sesji. Inwestycje – do czerwca 2010 roku musi
być 15 tysięcy miejsc teraz jest nieco ponad 12 tysięcy oraz zadaszenie trzech trybun gdy są cztery. W
tej chwili są dwie pewnie będą 4 bo gdzieś trzeba znaleźć te dodatkowe miejsca siedzące czyli
zadaszenie obiektu musimy to zrobić w ciągu trzech- pięciu lat to jest 15-20 milionów zł. Utrzymanie
obiektu to kwota około miliona zł. Stadion po przejęciu nie będzie własnością spółki tylko będzie
własnością miasta. Spółka będzie z niego tylko korzystała. Jest to nowe zadanie, które wchodzi tak jak
wiele innych zadań i radni będą decydowali, zaproponujemy rozwiązania w budżetach kolejnych lat
radni zadecydują, czy w takich proporcjach i na takie zadania pieniądze zostaną przeznaczone.
Będziemy szukali pieniędzy na to tak jak na inne zdania, które co roku w budżecie się pojawiają.”
Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział” ”Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Z wypowiedzi Pana Prezydenta Kubery wynika że najwyraźniej
będziemy prekursorami jeśli chodzi o zarządzanie klubami piłkarskimi przez samorządy. Szczecin jako
klub trzecio czy czwarto ligowy niespecjalnie jest porównaniem, Wrocław ma udziały częściowe
przejęte za zobowiązania. Chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie już nie tak trudne na które Pan
Prezydent nie potrafił udzielić odpowiedzi. Parę miesięcy temu spłonął budynek gabinet odnowy,
zadałem pytanie w formie interpelacji czy budynek ten był ubezpieczony jeśli tak na jaką kwotę i ile
klub będzie kosztowała odbudowa. Dziękuję.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Każdy obiekt znajdujący się na terenie przy ul. Łukasiewicza był wyceniony oddzielnie.
Wartość obiektu sprzed pożaru była większa została ona pomniejszona w akcie darowizny , obiekt był
ubezpieczony Wisła spodziewa sie około 400.000 zł od ubezpieczyciela. Takie mam informacje od
prezesa Wisły. Jest to 800.000 zł . Remont nie wiadomo ile będzie kosztował z powodu tego że nie
zakończyła się szczegółowa ekspertyza czy ten budynek, który tam stoi nadaje się do remontu czy
trzeba go zrównać z ziemią i wybudować coś nowego. To znaczy czy została naruszona konstrukcja,
fundamenty, ściany nośne czy nie. Do pożaru budynek miał wszystkie pozwolenia, zgodnie z prawem.
Myślę że trzeba poczekać na ekspertyzę w której fachowcy powiedzą w którym kierunku to pójdzie.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Mi się wydaje że w momencie kiedy ktoś decyduje się
na przejęcie majątku rzędu 20 milionów złotych to się interesuje stanem technicznym tego majątku,
stanem prawnym i wieloma innymi aspektami związanymi z przejęciem tego obiektu. To jest czysta
partyzantka. Bierzecie ten cały majątek i was nie interesuje zadłużenie i wiele innych elementów, nie
potraficie Państwo udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania, na które powinniście Państwo
odpowiedzieć.”
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Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Zapewniam Panie radny, że
wiemy jaki jest stan techniczny Wisły Płock, mówię że czekamy na ekspertyzę dotyczącą jednego
małego elementu - gabinetów odnowy które spłonęły. Zadałem to pytanie w Orlenie i mam odpowiedź
taką jaką Państwu przekazałem. Wiadomo, że tego typu obiekt musi spełniać określone wymagania
budowlane i nie wyobrażam sobie żeby nowy budynek tego nie spełniał.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Tych pytań jest mnóstwo, dziesiątki możemy zapytać
również o dziurę w siatce ale możemy zapytać o płytę sztucznego boiska. Wiemy jakie są związane z
nią kłopoty finansowe.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” My przejmujemy także
sztuczną płytę boiska .”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „ No tak tylko wiemy że klub to wykonał, Orlen miał za
to zapłacić jak to przejmiemy to już za to nie zapłaci.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”W ogóle by nie zapłacił
pewnie.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Nie wiadomo. Jakieś zobowiązania miał Orlen w
stosunku do tej płyty.”
Pant Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Nawiązując Panie
radny do tej taktyki wojskowej to często partyzantka jest skutecznym działaniem a okopywanie się na
pozycjach i czekanie na przeciwnika nieraz można się nie doczekać tego przeciwnika. Ja chciałbym
przypomnieć z poprzedniej kadencji sytuację przy tworzeniu jednego z budżetów gdzie SLD czy
przedstawiciele SLD tak po prostu w ciemno wnioskowali trzy miliony zł trzeba ratować Wisłę Płock.
Nie mieliście Państwo żadnych skrupułów. Nie wiem co to się z Państwem od tamtego momentu stało
czy Państwu nie zależy na tym klubie, na tym żeby wykorzystać ten stadion nie tylko dla celów
zawodowej piłki, bo to ma być centrum wokół którego ma się zgromadzić młodzieżowa piłka na
szeroką skalę o to żeby zacząć wykorzystywać nasze płockie talenty żeby grały w płockich klubach a
nie szukali zatrudnienia poza Płockiem czy poza Polską. Trzeba sobie odpowiedzieć albo się jest za albo
nie bo w takim szpagacie to sie nie da wytrzymać. Dziękuję.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ja nie pamiętam Panie Prezydencie żeby Klub SLD
składał taki wniosek, były to indywidualne wnioski składane przez członków. W związku z tym
prosiłbym żeby Pan Prezydent Kolczyński wypowiadał się w miarę dokładnie.”
Pant Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Chciałbym żeby Pan
radny sobie po sesji przesłuchał nagranie, powiedziałem klub bądź jeden z przedstawicieli.”
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała:” Panie Prezydencie dla nas istotną kwestią jest to,
że jako radni zostaliśmy wybrani przez ogół społeczeństwa miasta Płocka żebyśmy kontrolowali
zasadność pewnych uchwał które są tu podejmowane. Żebyśmy je uchwalali bądź nie. Po to żeby
podjąć świadomie decyzje w sprawie konkretnej uchwały ja muszę mieć dane ku temu żeby taką
decyzję podjąć. Nie jesteśmy tu tylko po to żeby podnosić ręce, tylko po to żeby analizować te
dokumenty i podejmować świadomie taką decyzję. Ja nie jestem dzisiaj w stanie podjąć tej decyzji
świadomie. Jeszcze raz Panu powtarzam Panie Prezydencie ponieważ to co usłyszałam od Pana na
początku sesji to nie jest dla mnie informacja satysfakcjonująca i powiem jeszcze raz ze właśnie dla
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dobra klubu i płockiego sportu mam obawy że nie mamy wystarczających informacji, żeby dzisiaj
podjąć taką decyzję. Dziękuję.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Ja uważam że podałem
dużo informacji na temat Wisły Płock a głosowanie polega na tym że albo się zgadzamy,
wstrzymujemy albo się nie zgadzamy. Ma Pani prawo nie zgodzić się być przeciwna tym uchwałom
bądź się wstrzymać, takie ma Pani prawo. Jeśli to co powiedzieliśmy nie przekonuje Pani ma Pani
prawo być przeciw.”
Pan radny Marek Krysztofiak powiedział:” Ja chciałem powiedzieć że całkowicie się zgadzam
z Panią radną Gapińską w stu procentach, wszyscy zostaliśmy wybrani głosami płocczan zarówno ci
którzy się zgadzają jak i ci którzy się nie zgadzają z tym uzasadnieniem, które na tej sali usłyszeliśmy.
Zgadzam się również, że o wszystkim powinno zadecydować głosowanie przez podnoszenie rączek i
proponuję Panie Przewodniczący żebyśmy zamknęli tą dyskusję, głosowanie pokaże w jaki sposób
Rada się odniesie do tej uchwały. „
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Ja nie chciałbym się wypowiadać co do zbawienności klubu w stosunku do życia
mieszkańców ale bardzo często pojawia się tu argument że nie znamy zadłużenia. Dzisiaj możemy
założyć że np. klub ma zadłużenia 10 milionów zł i to kompletnie nic nie znaczy. Otóż ciężar spłaty
tego zobowiązania w żaden sposób nie będzie przeniesiony na Płocczan, na radnych czy budżet miasta.
To jest spółka prawa handlowego, jej kapitał zakładowy wylicza się na milion zł, majątek może wyżej
ale te wartości stanowią głównie wartości niematerialne i prawne. W przypadku kiedy byśmy to
Państwo radni przejmując spółkę z jakiś dużym zobowiązaniem w żaden sposób nie będzie skutkowało
na przyszłość. Bo wyobraźmy sobie że dzisiaj bankrutuje Orlen ale to nie oznacza że jego akcjonariusze
będą spłacać długi Orlenu, po prostu akcje których są posiadaczami będą miały mniejszą wartość lub
zerową. Żeby mówić o stracie musielibyśmy mówić o jakimś zakupie, te akcje otrzymujemy za darmo.
Tu nie może być negatywnego bilansu i nigdy te zobowiązania nie przełożą się na radnych na Płocczan.
To są reguły funkcjonowania spółki prawa handlowego, spółki akcyjnej. Nic nie może się ciągnąć w
kwestii zobowiązań za miastem, sama spółka będzie za te zobowiązania odpowiadała . Gdyby doszło do
takiego poziomu, że te zobowiązania byłby takie ogromne że należałoby wejść w proces likwidacji czy
upadłości to wówczas likwidator czy syndyk spieniężałby masę. Dziękuje bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział” ”Panie
Prezydencie ja nie chciałbym dyskutować czy mówić o hasłach takich jak likwidator czy syndyk. My
nie po to tą spółkę przejmujemy żeby w tych kategoriach do tego podchodzić. Prawo handlowe wydaje
mi się że znam zarządzałem spółką prawa handlowego. Zobowiązania na spółce cały czas zostają. Ktoś
je będzie musiał uregulować w pierwszej kolejności będzie to problem zarządu który będzie musiał
zdobyć jakieś środki żeby pokryć te zobowiązania. Ja uważam, że z punktu interesu jakości klubu
piłkarskiego pieniądze w pierwszej kolejności powinny być wydane na pozytywne transfery. Jeżeli są
zobowiązania to w pierwszej kolejności trzeba spłacić te zobowiązania. My jako jednoosobowy
właściciel S.S.A. nie uciekniemy od tych zobowiązań. Jeśli nie poradzi sobie z nimi zarząd to będzie
musiał dopłacić właściciel. „
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:”Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Pan radny podważa istotę spółki prawa handlowego to nie jest prywatna działalność
gospodarcza gdzie właściciel swoim majątkiem odpowiada, tylko tak jest zorganizowana żeby sama ta
spółka jako istota prawna odpowiadała za swoje zobowiązania. Nie ma takiego wariantu żeby
akcjonariusze udziałowcy musieli przejąć ciężar. Oczywiście radni mogą chcieć dofinansowywać
spółkę ale takiego obowiązku niema. To co pozostanie w tej masie w przypadku likwidacji, upadłości a
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mówimy o rzeczach zupełnie hipotetycznych nikt nie narzuci na samorząd obowiązku spłaty tych
zobowiązań.”
Pan Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział”Oczywiście
Panie Prezydencie nikt nie narzuci na nas takiego obowiązku ale nie po to przejmujemy tę spółkę żeby
dalej się nią nie przejmować. Jeżeli będzie taka potrzeba to w interesie tej spółki będziemy dopłacać do
kapitału.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący ja myślę że cała dyskusja nic nie
wniesie Państwo ustaliliście na Klubie PiS jaki jest wynik głosowania razem z osobami które wasz klub
wspierają. Ja chciałbym Panu Prezydentowi Zawidzkiemu powiedzieć, że tu tak na prawdę tu nie liczą
się przepisy prawa handlowego, one są bardzo istotne, bardzo ważne z formalnego punktu widzenia w
jakiejś części ma Pan rację chociaż myślę, że kolega radny ma więcej racji w tym co powiedział. Tu
chodzi o to, że ten klub musi funkcjonować dużo lepiej niż funkcjonuje w tej chwili. Społeczeństwo
miasta Płocka będzie oczekiwało od nas, że stworzymy takie warunki, że będzie funkcjonował lepiej,
będzie lepiej funkcjonowała współpraca z młodzieżą choć funkcjonuje całkiem nieźle. Żeby osiągnąć
ten cel trzeba wydatkować znacznie większe środki finansowe niż te które są w tej chwili wydatkowane.
Ten obowiązek spadnie na gminę Płock. Natomiast zgodnie z tym stanowiskiem Rady Miasta Płocka,
które przyjęliśmy na sesji w którym odnosiliśmy się do Orlenu i prosiliśmy o wsparcie to przesłanką
było to żeby wkład Orlenu w finansowanie Wisły był coraz to większy a Państwo doprowadzicie do
tego poprzez zawarte porozumienie, że Orlen odsunie od siebie odpowiedzialność za funkcjonowanie
tego klubu a Orlen ma odpowiedzialność za to funkcjonowanie bo Orlen jest w tym mieście od wielu lat
i miasto ma bardzo wiele plusów z tego powodu ale też szereg minusów. Moralna odpowiedzialność za
funkcjonowanie tego klubu spada dziś na Orlen. Państwo chcecie tą odpowiedzialność zdjąć i my
mamy taką wątpliwość czy Państwo w swym płomiennym zachwycie nie zapominajcie o tym że trzeba
się w sposób należyty zabezpieczyć że wsparcie Orlenu będzie coraz to większe. Te porozumienia,
które zawarliście absolutnie tego nie gwarantują. Dziękuję.”
31. przejęcia przez Gminę Płock od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza oznaczonej jako działki nr 235/1,
235/2, 235/3 o łącznej powierzchni 99 123 m2 (druk nr 247),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 247.
32. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami
opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica” (druk nr 248),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 248.
33. zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (druk nr 249).
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 249.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
Pani Grażyna Cieślik ponownie przedstawiła wnioski, które zostały zgłoszone do
projektów uchwał w Etapie I.
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Wniosek Komisji Polityki Społecznej do projektu uchwały na druku 239- stanowiący
Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu,
Wniosek Pani radnej Bożeny Musiał do projektu uchwały na druku 239 o treści „stawki
podatków w §1 pozostawić na poziomie roku 2007”.

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zarządził sprawdzenie obecności
radnych poprzez zalogowanie się w systemie.
Pan radny Piotr Nowicki zgłosił propozycję aby pod protokół z posiedzenia zostały
załączone wyniki głosowania imienne.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział :” Wydaje mi się, że
jest to możliwe.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie wniosek
Komisji Polityki Społecznej dotyczący projektu uchwały na druku 239.
Wynik głosowania:
za-9
przeciw-4
wstrzymało się-8
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie wniosek
zgłoszony przez Panią radną Bożenę Musiał dotyczący projektu uchwały na druku 239.
Wynik głosowania:
za-6
przeciw-12
wstrzymało się-4
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała:” Panie Przewodniczący mam tylko formalne
pytanie do Pani Skarbnik. Teraz będziemy głosować projekt uchwały na druku 239 z wnioskiem z
Komisji Polityki Społecznej. Przegłosowany projekt uchwały z wadą RIO wówczas uchyla nam
całą uchwałę, czy tylko w tej części? Jeśli uchyla nam całą uchwałę to my nie możemy wówczas
wprowadzić podatku od 1 stycznia.”
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta odpowiedziała:” Uchyli tylko w części.”
1. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Narodowym
Centrum Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
realizację ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”(druk nr 232),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 232.
Wynik głosowania:
za-22
przeciw-0
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 215/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia
zadania z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia z Narodowym Centrum Kultury
prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację ogólnopolskiego
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programu „Śpiewająca Polska”stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 244),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 244 wraz z autopoprawką.
Wynik głosowania:
za-14
przeciw-4
wstrzymało się-4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 216/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmian w
Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
3. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok (druk nr 245),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 245.
Wynik głosowania:
za-14
przeciw-5
wstrzymało się-2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 217/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmian w
Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.
4. zmieniająca uchwałę Nr 982/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w
sprawie trybu prac i procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr
243),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 243.
Wynik głosowania:
za-19
przeciw-0
wstrzymało się-2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 218/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmieniająca
uchwałę Nr 982/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie trybu prac i
procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego
protokołu.
5. opłaty od posiadania psów (druk nr 238),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 238.
Wynik głosowania:
za-18
przeciw-0
wstrzymało się-3
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W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od
posiadania psów stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.
6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
(druk nr 239),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 239.
Wynik głosowania:
za-15
przeciw-4
wstrzymało się-2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 220/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku stanowi Załącznik Nr
16 do niniejszego protokołu.
7. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 240),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 240.
Wynik głosowania:
za-14
przeciw-5
wstrzymało się-2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 221/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych stanowi Załącznik Nr 17 do niniejszego
protokołu.
8. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy
Płocku (druk nr 215),

Sierpeckiej w

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 215.
Wynik głosowania:
za-21
przeciw-0
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 222/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku
stanowi Załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.
9. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przy ulicy
Kolejowej, ul. 1 Maja i ul. Bielskiej w Płocku będącej własnością Gminy Płock. (druk nr
226),
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Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 226.
Wynik głosowania:
za-22
przeciw-0
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 223/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przy ulicy Kolejowej, ul. 1
Maja i ul. Bielskiej w Płocku będącej własnością Gminy Płock. stanowi Załącznik Nr 19 do niniejszego
protokołu.
10. wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Batalionów Chłopskich
w Płocku (druk nr 227),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 227.
Wynik głosowania:
za-22
przeciw-0
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 224/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie
wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Batalionów Chłopskich w Płocku
stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu.
11. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Płock oznaczonej nr 430/6 położonej w Płocku przy ul. Okrzei na
rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” (druk nr 228),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 228.
Wynik głosowania:
za-21
przeciw-0
wstrzymało się-1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 225/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Płock oznaczonej nr 430/6 położonej w Płocku przy ul. Okrzei na rzecz Spółdzielni
Mieszkaniowej „Komunalnik” stanowi Załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu.
12. wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do międzynarodowego stowarzyszenia
„Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” (druk nr 229),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 229.
Wynik głosowania:
za-22
przeciw-0
wstrzymało się-0
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W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 226/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie Miasta Płock do międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku
Ceglanego” stanowi Załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu.
13. wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na
okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 241),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 241 wraz z autopoprawką.
Wynik głosowania:
za-22
przeciw-0
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 227/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na okres przekraczający
rok budżetowy stanowi Załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu.
14. wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku na okres
przekraczający rok budżetowy (druk nr 242),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 242 wraz z autopoprawką.
Wynik głosowania:
za-22
przeciw-0
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 228/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umów przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku na okres przekraczający rok budżetowy
stanowi Załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu.
15. ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków,
znajdującym się na terenie miasta Płocka (druk nr 230),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 230.
Wynik głosowania:
za-20
przeciw-0
wstrzymało się-1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 229/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia
przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na
terenie miasta Płocka stanowi Załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu.
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16. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne
(druk nr 231),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 231 wraz z autopoprawką.
Wynik głosowania:
za-21
przeciw-0
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 230/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta
Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne stanowi Załącznik Nr 26 do niniejszego
protokołu.
17. przyjęcia programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności
lokalnej” (druk nr 233),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 233 wraz z autopoprawką.
Wynik głosowania:
za-21
przeciw-0
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 231/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia
programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”
stanowi Załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu.
18. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
terenie miasta Płocka na rok 2008 (druk nr 234),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 234.
Wynik głosowania:
za-21
przeciw-0
wstrzymało się-1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 232/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka
na rok 2008 stanowi Załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu.
19. zmiany Uchwały Nr 42/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie
miasta Płocka na rok 2007 (druk nr 235),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 235.
Wynik głosowania:
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za-21
przeciw-0
wstrzymało się-1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 233/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr 42/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok
2007 stanowi Załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu.
20. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta
Płocka, na 2008 rok” (druk nr 237),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 237.
Wynik głosowania:
za-20
przeciw-0
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 234/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka, na 2008 rok”
stanowi Załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu.
21. zmieniająca uchwałę nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 (druk nr 236),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 236.
Wynik głosowania:
za-21
przeciw-0
wstrzymało się-1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 235/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmieniająca
uchwałę nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007 stanowi Załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu.
22. zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 218),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 218.
Wynik głosowania:
za-20
przeciw-0
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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Uchwała Nr 236/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zrzeczenia się
mandatu radnego Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik Nr 32 do niniejszego protokołu.
23. zrzeczenia się mandatu radnego Rady Miasta Płocka (druk nr 219),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 219.
Wynik głosowania:
za-21
przeciw-0
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 237/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zrzeczenia się
mandatu radnego Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik Nr 33 do niniejszego protokołu.
24. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady (druk nr
220),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 220.
Wynik głosowania:
za-22
przeciw-0
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 238/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w doraźnej Komisji d/s Organizacji Pracy Rady stanowi Załącznik Nr 34 do
niniejszego protokołu.
25. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
Rady Miasta Płocka (druk nr 221),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 221.
Wynik głosowania:
za-22
przeciw-0
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 239/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka
stanowi Załącznik Nr 35 do niniejszego protokołu.
26. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka
(druk nr 222),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 222.
Wynik głosowania:
za-22
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przeciw-0
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 240/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik Nr 36
do niniejszego protokołu.
27. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk nr
223),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 223.
Wynik głosowania:
za-22
przeciw-0
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 241/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik Nr 37 do
niniejszego protokołu.
28. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w
Miasta Rady Miasta Płocka (druk nr 224),

Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 224.
Wynik głosowania:
za-22
przeciw-0
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 242/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia członkostwa w Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka
stanowi Załącznik Nr 38 do niniejszego protokołu.
29. delegowania członka Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka do Rady Sportu w
Płocku (druk nr 225),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 225.
Wynik głosowania:
za-21
przeciw-1
wstrzymało się-0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 243/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie delegowania
członka Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka do Rady Sportu w Płocku stanowi Załącznik
Nr 39 do niniejszego protokołu.
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30. wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do spółki pod firmą WISŁA Płock Spółka
Akcyjna (druk nr 246),
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała:” Panie Przewodniczący mam wniosek formalny
ponieważ na tablicy widzieliśmy różne wyniki w związku z tym poproszę o głosowanie na pulpitach i
żeby Pan Sekretarz liczył głosy podniesionych rąk.”
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 246.
Wynik głosowania:
za-16
przeciw-0
wstrzymało się-6
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 244/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie Miasta Płock do spółki pod firmą WISŁA Płock Spółka Akcyjna stanowi
Załącznik Nr 40 do niniejszego protokołu.
31. przejęcia przez Gminę Płock od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza oznaczonej jako działki nr 235/1,
235/2, 235/3 o łącznej powierzchni 99 123 m2 (druk nr 247),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 247.
Wynik głosowania:
za-16
przeciw-0
wstrzymało się-6
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 245/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie przejęcia przez
Gminę Płock od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna nieruchomości położonej w
Płocku przy ul. Łukasiewicza oznaczonej jako działki nr 235/1, 235/2, 235/3 o łącznej powierzchni 99
123 m2 stanowi Załącznik Nr 41 do niniejszego protokołu.
32. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami
opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica” (druk nr 248),
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 248.
Wynik głosowania:
za-19
przeciw-0
wstrzymało się-2
W wyniku głosowania uchwała została podjęta..
Uchwała Nr 246/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach
Borowiczki i Imielnica” stanowi Załącznik Nr 42 do niniejszego protokołu.
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33. zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (druk nr 249).
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr 249.
Wynik głosowania:
za-19
przeciw-0
wstrzymało się-3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 247/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania wekslowego stanowi Załącznik Nr 43 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka złożył sprawozdanie z pracy między Sesjami za
okres od 23.10 do 26.11 br. Poinformował, że brał udział w następujących spotkaniach:
- otrzymaliśmy bardzo duże wyróżnienie w zakresie przygotowania w zakresie gruntów
inwestycyjnych w II edycji konkursu „Grunt na medal” organizowanego przez Ministerstwo
Gospodarki i formalny konwent sejmików samorządowych. Z każdego województwa ocenianych
jest wiele propozycji terenów inwestycyjnych. W tym roku wygraliśmy ten konkurs w
województwie mazowieckim. Wiąże się z tym pewna promocja naszego gruntu inwestycyjnego pod
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. Mam nadzieję, iż wpłynie to na to, iż więcej
inwestorów będzie zabiegało o umiejscowienie swoich inwestycji właśnie w płockim Parku,
W obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości,
W odbył się po raz pierwszy uliczny Bieg Niepodległości,
W dwa jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego,
W II Gala sportów walki,
W ruszył program pewnej modernizacji służb geodezyjnych i kartograficznych, uporządkowania
map, projekt jest dofinansowany z Funduszu Norweskiego na około 20 milionów zł.,
W obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego,
W podpisanie porozumienia pomiędzy Sejmikiem Województwa Mazowieckiego a Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska, Mazowieckim Komendantem Straży Pożarnej w sprawie
dofinansowania dla kilkudziesięciu jednostek straży pożarnej w tym naszej miejskiej komendy
straży pożarnej,
W spotkanie się ze związkami zawodowymi Zakładów Mięsnych ,
Pan Tomasz Kolczyński Zastępca Prezydenta Miasta Płocka brał udział w następujących
spotkaniach:
W spotkanie robocze na temat projektowania ulicy Medycznej,
W oddanie kolejnego budynku na Osiedlu Podolszyce Południe Panowie Prezydenci Zawidzki i
Kolczyński uczestniczyli w uroczystym wręczeniu kluczy przyszłym najemcom,
W spotkanie z Dyrektorem Korsakiem z PKN Orlen na temat współpracy przygotowania
współfinansowania , na temat inwestycji miejskich,
W delegacja w Łódzku na Ukrainie,
W spotkanie w sprawie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka uczestniczył w następujących
spotkaniach:
W rozmowy ze związkami zawodowymi MZGM-TBS i Komunikacji Miejskiej oraz Wodociągów
Płockich,
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Dni Kultury Żydowskiej w Płocku,
Pan Prezydent Piotr Kubera uczestniczył w następujących spotkaniach:
uroczyste zakończenie IX Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
spotkanie z laureatami II edycji konkursu Dyplom dla Płocka,
spotkanie z dziećmi ze szkoły podstawowej nr 22 ,
udział w odbiorze po remoncie szkoły podstawowej nr 3,
wyjazd do miasta Dobrużki w Czechach,
podsumowanie osiągnięć sportowych w roku bieżącym w ZST,
Dzień Honorowego Krwiodawstwa,
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza,
Ponadto Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział:”Otrzymaliście
Państwo informację na temat przeprowadzonych inwestycji przygotowaną przez Zespół ds.
Strategicznych Inwestycji Drogowych,
W omawianym okresie Państwo radni złożyli 31 interpelacji, 10 na sesji, 21 pomiędzy sesjami.
Udzielono odpowiedzi dotychczas na 28 interpelacji. Od początku kadencji zgłoszono 494
interpelacje.
Po zmianie stosownych ustaw stawki podatku leśnego i rolnego nie są przyjmowane na sesji
Rady Miasta przez Państwa radnych, przekazywane są jedynie informacje na temat stawek
tych podatków na rok 2008.
Podatek leśny zgodnie z odpowiednią ustawą o podatku leśnym podatek ten od 1 ha lasu za rok
podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,22 m3 drewna obliczoną według średniej
sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Jako
podstawę wymiaru tego podatku w roku przyszłym przyjęto średnią cenę sprzedaży za okres
trzech kwartałów br. w kwocie 147,28 zł za 1 m3 . Jest to publikowane w komunikacie Prezesa
GUS z 22 października br.
Stawka podatku leśnego w związku z tym od 1ha na rok 2008 wyniesie 32,40zł , co zostało
wyliczone jako iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna i równoważnika 0,22. Stawka ta w
przyszłym roku będzie wyższa o 10% w stosunku do stawki podatku w roku bieżącym.
Podatek rolny na podstawie ustawy o podatku rolnym, podatek rolny za rok podatkowy wynosi
od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wartość pieniężną 2,5 q żyta , od 1ha
pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne równowartość pieniężną 5q żyta.
Obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego
rok podatkowy. Jako podstawę przyjęto średnią cenę skupu żyta z trzech pierwszych
kwartałów w kwocie 58,29 zł za 1q. Stawka podatku rolnego od 1ha przeliczeniowego
gruntów gospodarstw rolnych na 2008 rok wyniesie 145,73 zł co zostało wyliczone jako
iloczyn średniej ceny skupu żyta i równoważnika 2,5q.
Natomiast stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów na rok 2008 wyniesie 291, 45 zł
co jest iloczynem średniej ceny skupu żyta i równoważnika 5q. Stawka ta niestety w związku z
takimi wzrostami cen żyta na rynku będzie wyższa aż o 64% w stosunku do stawki podatku
rolnego.”

Ad. pkt 9
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, że brał udział w
uroczystościach 11 Listopada oraz w koncercie Grzegorza Turnau, w Komisjach i przyjmował
interesantów,
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Panowie Artur Jaroszewski, Stanisław Kwiatkowski i Arkadiusz Iwaniak Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka brali udział w uroczystościach 11 Listopada , w Komisjach Rady Miasta i w
spotkaniu przedsesyjnym. „

Ad. pkt 10
Interpelacje i zapytania radnych.
Radni złożyli interpelacje i zapytania:
1/ Pan radny Marek Krysztofiak złożył zapytania dotyczące:
obaw mieszkańców zamieszkałych przy szkole podstawowej nr 22 o poziom hałasu
wytwarzanego przez nowopowstające lodowisko, zapytał czy były robione badania jaki to
będzie hałas,
W parkowania samochodów przez radnych na parkingu urzędowym w dniu sesji Rady Miasta
Płocka,
2/Pani radna Elżbieta Podwójci-Wiechecka złożyła interpelacje dotyczące:
W wystosowania apelu do zarządów spółdzielni mieszkaniowych o nie zamykanie okien
piwnicznych – interpelacja stanowi Załącznik Nr 44 do niniejszego protokołu,
W oznakowania 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w obrębie cmentarza przy ul.
Kobylińskiego i przy cmentarzu komunalnym – interpelacja stanowi Załącznik Nr 45 do
niniejszego protokołu.
W

Ad. pkt 11
Odpowiedzi na interpelacje.
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział:” Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Odpowiem na zapytanie Pana radnego Marka Krysztofiaka. Agregat będzie
pracował w ciągu dnia, lodowisko nie będzie czynne w nocy, funkcjonowało przez tyle lat na
Starym Rynku, nie pamiętam żeby ktoś z mieszkańców się żalił na sąsiedztwo czy uciążliwość
lodowiska. Wydaje mi się, że mimo wszystko nie sądzę aby ten agregat był bardziej uciążliwy niż
ruch na ul. Czwartaków. Nie było konsultacji z Radą Osiedla ponieważ jej już nie ma. Nie sądzę
aby agregat był aż tak głośnym urządzeniem żeby przeszkadzał w spokojnym mieszkaniu w tym
bloku .”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział ze ze swojej strony
postara się rozwiązać problem parkowania.

Ad. pkt 12
Sprawy różne.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, że otrzymał pismo
informujące, iż w dniu 27 listopada br. został wybrany nowy przewodniczący klubu radnych
Platformy Obywatelskiej i tą osobą jest Pani Elżbieta Gapińska.
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Ad. pkt 13
Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XVI Sesji Rady
Miasta Płocka.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała

/-/Renata Michalczenko

Sekretarz Sesji
Rady Miasta Płocka

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/ Paweł Kolczyński

/-/ Tomasz Korga
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