PROTOKÓŁ NR XL/2017
Z OBRAD XL SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 28 GRUDNIA 2017 ROKU
Sesja rozpoczęła się o godz. 1007, a zakończyła o godz. 1730.
Obrady Sesji są nagrywane.
Stan Radnych
- 25
Obecnych
- 25
Nieobecnych
- 0
Osób zaproszonych - 160
Obecnych
- 79
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1
Otwarcia obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka dokonał Pan Artur Jaroszewski
Przewodniczący Rady Miasta Płocka. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do
podejmowania prawomocnych decyzji.
Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco:
1) Otwarcie obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wręczenie przez Stowarzyszenie Dzieci Wojny, Oddział Mazowiecki w Płocku odznaczeń
okolicznościowych 45-lecia Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka i Panu Romanowi Siemiątkowskiemu
Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
3) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4) Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Płocka z 28.11.2017 roku.
5) Podjęcie uchwał w sprawach:
I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu (druk nr 731),
2. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w
Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 732),
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2017-2039
(druk nr 733),
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017 (druk nr 734),
5. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039 (druk nr
667),
6. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 668),
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej,
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b)
c)
d)
e)

odczytanie wniosków komisji stałych,
odczytanie opinii komisji stałych,
odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie zgłoszonych do projektu
uchwały budżetowej wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu,
Budżetu i Gospodarki Finansowej,
7. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do
16 listopada 2018 roku (druk nr 720),
8. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 16
listopada 2018 roku (druk nr 719),
9. delegowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady ds.
Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa przy Prezydencie
Miasta Płocka (druk nr 721),
10. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego
pn.: „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole
Szkół Technicznych w Płocku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3
Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów
(druk nr 723),
11. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych na
terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk
nr 724),
12. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok (druk nr 725),
13. przyjęcia programów polityki zdrowotnej: „Programu profilaktycznych szczepień
przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2018-2020” oraz
„Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta
Płocka w latach 2018-2020” (druk nr 726),
14. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto
Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej (obr. 8) (druk nr 727),
15. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność GminyMiasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miodowej (druk nr 728),
16. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność GminyMiasto Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miodowej (druk nr 729),
17. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto
Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej (druk nr 730),
18. skargi Pana Kazimierza Bromka z dnia 04.10.2017 r. na działalność pracowników
Urzędu Miasta Płocka (druk nr 722).
II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady
Miasta Płocka.
8) Interpelacje i zapytania radnych.
9) Odpowiedzi na interpelacje.
10) Sprawy różne.
11) Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt 2
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Aleksandrowi Gadomskiemu Prezesowi Zarządu Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia
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Dzieci Wojny w Polsce.
Pan Aleksander Gadomski Prezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia
Dzieci Wojny w Polsce powiedział: „Szanowny Panie Przewodniczący Rady! Szanowni
Radni! Szanowni Panowie Prezydenci! Mamy jubileuszową sesję czterdziestą. To nasza
przyjemność, dla nas Stowarzyszenia Dzieci Wojny, że na takiej sesji możemy dokonać
tych wręczeń. Chcemy powiedzieć tak. Koniec roku, nowe wyzwania, nowe zadania i w
związku z tym, że nasza współpraca jest bardzo dobra, dobrze się układa i mamy pełne
wsparcie jako organizacja pozarządowa, stąd nasze podziękowania idą w tym kierunku
oby ta nasza dalsza współpraca się dobrze układała, oby ten nowy rok 2018 był rokiem
większych nie tylko wyzwań, ale także osiągnięć zawodowych i społecznych i dla nas,
żebyśmy też mogli dalej współpracować w takiej atmosferze jak dotychczas. Dziękuję
bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Annie
Gadomskiej.
Pani Anna Gadomska powiedziała: „Ja chciałabym z tej okazji również Państwu życzyć
wszystkiego, wszystkiego najlepszego na nowy 2018 rok i dodać, że z Panem
Prezydentem jednym i drugim pracujemy od bardzo dawna i rzeczywiście układa nam się
bardzo dobrze. W ogóle i starostwo i miasto docenia nas, docenia naszą pracę i właśnie
dlatego postanowiliśmy swoją organizacyjną odznaką odznaczyć obydwóch Panów
Prezydentów. Prosimy bardzo o odznaczenie.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo.”
Uroczystość wręczenia odznaczeń.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Gratulacje dla
Panów Prezydentów.”
Pan Aleksander Gadomski Prezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia
Dzieci Wojny w Polsce powiedział: „Ja serdecznie chciałem przeprosić, nic chyba nie
będziecie mieli nam za złe, jeśli my podziękujemy, życzymy przyjemnych, dobrych obrad
i opuścimy tą salę, dobrze.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jeszcze
najpierw pewnie Pan Prezydent chciałby w tym temacie. Proszę bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „W swoim imieniu i w
imieniu Pana Wiceprezydenta Siemiątkowskiego chciałbym bardzo podziękować za to
wyróżnienie i za to odznaczenie. Ono za każdym razem jest zobowiązaniem do dalszej
pracy na rzecz szeroko rozumianych organizacji kombatanckich. Mamy świadomość, że
jako samorząd miasta jesteśmy zobligowani do tego, by wspierać. To jest ogromne
zobowiązanie samorządu wobec tych wszystkich, którzy walczyli o Polskę, którzy cierpieli
w czasie wojny, a którym dzisiaj możemy spłacać ten dług wdzięczności właśnie
opiekując się nimi i wspierając w ich działalności i w działaniach, które prowadzą. Jeszcze
raz bardzo, bardzo dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
Państwu bardzo. Z radością gościliśmy Państwa na sesji. Zapraszamy częściej, nie tylko
w punktach okolicznościowych. Serdecznie, serdecznie również Państwu dziękuję za
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obecność. (niezrozumiały głos z sali) Dziękujemy Państwu za pracę na co dzień i
wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękujemy bardzo. Do widzenia, dziękujemy
bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, za nami punkt uroczysty, przed nami
punkty robocze. Punkt trzeci – wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Po tym punkcie
uporządkujemy przebieg sesji. Prosiłbym o zgłaszanie tradycyjnie kandydatur do Komisji
Uchwał i Wniosków.”

Ad. pkt 3
Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani: Pan Radny Piotr Szpakowicz
(zgłoszenia dokonał Pan Radny Marcin Flakiewicz), Pan Radny Artur Kras (zgłoszenia
dokonał Pan Radny Lech Latarski), Pan Radny Michał Twardy (zgłoszenia dokonał Pan
Radny Michał Sosnowski). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu
Komisji Uchwał i Wniosków.
W wyniku głosowania Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w zaproponowanym
składzie (za–21, przeciw-0, wstrzymujących-0).
Komisja Uchwał i Wniosków:
Artur Kras
Piotr Szpakowicz
Michał Twardy.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…)
Jednogłośnie przy dwudziestu jeden głosach na tak przyjęliśmy trzyosobowy skład
Komisji Uchwał i Wniosków. Zapraszam Państwa z komisji do stołu prezydialnego po
mojej lewej stronie. A teraz przystąpimy do uporządkowania ostatecznego naszej
dzisiejszej sesji. Jak Państwo już wiecie, wpłynął do mnie wniosek od Pana Prezydenta o
rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie do tegoż porządku projektu uchwały
pomieszczonego na druku 735. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
475/XXVIII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zobowiązania się Gminy Miasto
Płock do zabezpieczenia w Budżecie Miasta Płocka środków finansowych na realizację
zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum
miasta Płocka”, polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ulicach: Kobylińskiego
– Spacerowa – Tysiąclecia oraz 3 Maja – Piękna i Ostatnia w ramach projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”
planowanego do dofinansowania ze środków Funduszy Spójności. Ten punkt proponuję,
żebyśmy wprowadzili do porządku obrad pomiędzy punktem drugim a trzecim jako
oznaczony punktem 3a. Dlaczego pomiędzy Państwo to rozumiecie. Powinniśmy to
wprowadzić, jeśli będzie taka nasza wola, przed dokumentami finansowymi dotyczącymi
roku 2017, a takie punkty to punkty 3 i 4. Taka jest propozycja od Pana Prezydenta
dotycząca rozszerzenia porządku obrad dzisiejszej sesji. Poddam za chwilkę pod
głosowanie, gdy tylko będę miał sygnał od Pana Janka, że już Panowie z Komisji Uchwał i
Wniosków są podpięci i gotowi technicznie do zagłosowania. Gdy będzie gotowe, Panie
Janku, proszę o sygnał. Mamy możliwość. Szanowni Państwo, proszę o wyrażenie swojej
woli poprzez głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu 3a – druk 735,
przed punktem trzy. Proszę o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech opcji
wyświetlonych na Państwa monitorach. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie
wyników.”
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
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wstrzymujące – 0
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jednogłośnie
przy dwudziestu trzech głosach na tak wprowadziliśmy do porządku obrad ten punkt.
Dziękuję Państwu bardzo za zgodność. I przystępujemy do punktu czwartego - przyjęcie
protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28.11.2017 roku.”
(pismo dot. poszerzenia porządku obrad o projekt uchwały pomieszczonego na druku
numer 735 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)

Ad. pkt 4
Pod głosowanie został poddany protokół z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Płocka, która
odbyła się w dniu 28.11.2017 roku.
Do protokołu nie zgłoszono uwag.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Protokół nr XXXIX/2017 z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty.

Ad. pkt 5
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy
w tym momencie do etapu pierwszego - dyskusja i zgłaszanie wniosków.(...)”

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:
1. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu (druk nr 731),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 731.
2. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 732),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 732.
3. zmiany uchwały Nr 475/XXVIII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w
sprawie zobowiązania się Gminy Miasto Płock do zabezpieczenia w
Budżecie Miasta Płocka środków finansowych na realizację zadania pn.
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum
miasta Płocka”, polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w
ulicach: Kobylińskiego – Spacerowa – Tysiąclecia oraz 3 Maja – Piękna i
Ostatnia w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” planowanego do
dofinansowania ze środków Funduszy Spójności (druk nr 735),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 735.
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4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata
2017-2039 (druk nr 733),
oraz
5. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017 (druk nr
734),
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 733 stanowi załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu.
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 734 stanowi załącznik
nr 9 do niniejszego protokołu.
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 733.
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 734.
6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039
(druk nr 667),
oraz
7. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 668),
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej,
a) odczytanie wniosków komisji stałych,
b) odczytanie opinii komisji stałych,
c) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej,
d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie zgłoszonych do
projektu uchwały budżetowej wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez
Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 667 stanowi załącznik
nr 10 do niniejszego protokołu.
Autopoprawka Prezydenta Miasta Płocka do projektu Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…)
Tradycyjnie, Szanowni Państwo, omawianie budżetu rozpoczynamy od odczytania opinii
przez Przewodniczącą Komisji Skarbu i Budżetu, odczytania opinii RIO, ewentualnie
odczytanie wniosków stałych komisji, opinii komisji stałych i odczytania zbiorczej opinii
Komisji Skarbu do wniosków oraz odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie
zgłoszonych do projektu Uchwały Budżetowej wniosków zaopiniowanych pozytywnie
przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej. Proszę bardzo, Pani
Przewodnicząca Joanna Olejnik.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Joannie Olejnik.
Pani Radna Joanna Olejnik, Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej odczytała:
• uchwałę nr Pł.447.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez
Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039,
(załącznik nr 12 do niniejszego protokołu)
• uchwałę nr Pł.448.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
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•

•

Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez
Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetowym
na 2018 rok,
(załącznik nr 13 do niniejszego protokołu)
opinie przyjęte przez komisje Rady Miasta Płocka na wspólnym posiedzeniu w dniu
7 grudnia 2017 roku:
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta Płocka na
2018 rok
Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej pozytywnie zaopiniowała
projekt budżetu miasta Płocka na 2018 rok
Komisja Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta
Płocka na 2018 rok
Komisja Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta pozytywnie zaopiniowała
projekt budżetu miasta Płocka na 2018 rok
Komisja Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Miasta pozytywnie zaopiniowała
projekt budżetu miasta Płocka na 2018 rok
Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu miasta Płocka na 2018 rok
(załączniki od nr 14 do nr 19 do niniejszego protokołu)
opinię Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka w
sprawie przedłożonego projektu budżetu miasta Płocka na 2018 rok podjętą na
posiedzeniu Komisji w dniu 14 grudnia 2017 roku - Komisja Skarbu, Budżetu i
Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka pozytywnie zaopiniowała przedłożony
przez Prezydenta Miasta Płocka projekt budżetu miasta Płocka na 2018 rok.
(załącznik nr 20 do niniejszego protokołu)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję zatem nad tymi dokumentami. Pewnie
Pan Prezydent chciałby zacząć, tak. Proszę bardzo, Pan Prezydent Andrzej Nowakowski.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Płocka! W przyszłym roku po raz
pierwszy budżet Płocka przekroczy miliard złotych. Sięgnie miliarda stu milionów złotych.
To będzie budżet wielkości drugiego po Warszawie miasta, na Mazowszu, dokładnie tak.
Jest to bez wątpienia historyczny plan finansowy, który jest rezultatem bardzo
konsekwentnego rozwoju miasta od siedmiu lat i wykorzystywania szans, które przed
Płockiem stawia chociażby możliwość pozyskiwania środków unijnych. Umiejętnie
sięgamy po środki unijne, ale także po dotacje rządowe, środki z popularnej
„schetynówki”, funduszu osuwiskowego, czy dopłaty z Banku Gospodarstwa Krajowego.
W tym miejscu, Szanowni Państwo, pozwólcie, że podziękuję tym wszystkim, którzy
zaangażowani są od kilku lat w proces pozyskiwania tych środków unijnych. Bardzo
cieszę się, że właśnie na salę weszła Pani Pełnomocnik Izabela Kamińska, tak skromnie
tam z tyłu w tym momencie stojąca, a kilka dni temu z rąk Wicemarszałka, bo niestety
Marszałek cały czas chory, odbierała tytuł Lidera, Lidera Zmian na Mazowszu i to jeszcze
w dwóch kategoriach, zarówno w przeliczeniu na jedną osobę, mieszkańca, jak i
sumarycznie jako miasto jesteśmy bez wątpienia takim liderem nie tylko w naszym
subregionie, ale na całym Mazowszu. Szanowni Państwo, wystarczy bowiem przywołać
kilka tylko cyfr. Od początku obecności Polski w Unii Europejskiej od roku 2004
pozyskaliśmy ponad siedemset, jako miasto, siedemset milionów złotych. Tylko w
ostatnich siedmiu latach pozyskaliśmy dużo ponad sześćset milionów złotych. Poprzedni
okres, poprzednia kadencja i mojego poprzednika, to były środki pozyskane w wysokości
stu trzydziestu ośmiu milionów złotych. Tylko ten rok, rok 2017, to podpisane umowy na
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dofinansowanie projektów służących rozwojowi naszego miasta na sto trzydzieści pięć
milionów złotych. To pokazuje rzeczywiście skalę zaangażowania miasta, ale także
pokazuje – i tu bardzo dziękuję – bardzo dobrą współpracę z Marszałkiem Województwa,
pokazuje bardzo dobrą współpracę z Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych. Ale bez
zaangażowania Urzędu Miasta Płocka, bez potężnego zaangażowania także pionu
Wiceprezydenta
Jacka
Terebusa,
Skarbnika
Miasta,
właściwie
wszystkich
Wiceprezydentów, nie byłoby realne pozyskanie takich środków. Dzisiaj możemy
powiedzieć z dumą, że rzeczywiście jesteśmy liderem, jesteśmy liderem w pozyskiwaniu
środków, ale środki, pieniądze z Unii Europejskiej to też nie wszystko. One mają służyć
rozwojowi naszego miasta. I te projekty, które dzisiaj wygrywają ogłaszane przez służby
Marszałka konkursy, temu będą służyć. Dzięki tym środkom Płock nie zmieni się tu i teraz
tylko na rok czy na dwa, ale kolejne pokolenia będą pozytywnie odczuwały efekt działań,
które dzisiaj jako samorząd podejmujemy. Za to także chciałbym podziękować Państwu
Radnym, bo mam świadomość, że często na tej sali są niełatwe dyskusje i niełatwe
decyzje podejmowane, ale za każdym razem są to decyzje, które mają służyć
mieszkańcom Płocka, mają dawać perspektywę rozwoju naszego miasta i tak się dzieje
konsekwentnie od wielu lat, kiedy pozyskujemy środki unijne, kiedy mądrze je
wykorzystujemy dając szansę miastu, dając szansę mieszkańcom na dalszy rozwój.
Szanowni Państwo, warto w tym momencie także powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że
nasz budżet w tym momencie sięgnął miliarda ponad stu milionów złotych i jest
rzeczywiście w tej chwili chyba już wyższy nawet niż budżet Radomia, ale warto
powiedzieć, że Radom na przykład dzisiaj planuje na inwestycje wydać sto pięćdziesiąt
milionów złotych. My w naszych planach mamy blisko trzysta czterdzieści milionów
złotych. Czyli środków, które otrzymujemy, ba, środków na które, o czym także Państwo
wiecie zaciągamy zobowiązania, kredyty czy obligacje, nie przejadamy. My w tym
momencie inwestujemy je w rozwój naszego miasta, te trzysta czterdzieści milionów
złotych. Trzydzieści procent wszystkich dochodów to jest wskaźnik niespotykany w
historii naszego miasta. Poważne zadanie przed Wiceprezydentem Terebusem przede
wszystkim, ale także przed innymi Wiceprezydentami, żeby te środki rzeczywiście
umiejętnie, skutecznie wykorzystać dla rozwoju Płocka. Szanowni Państwo, a
inwestujemy z jednej strony w przedsięwzięcia o bardzo dużej skali i znaczeniu dla
całego miasta, a w pewnym stopniu także dla regionu. Oczywiście sztandarową
inwestycją będzie dokończenie budowy obwodnicy, jej drugiego i trzeciego odcinka. Kilka
tygodni temu do użytku został oddany wiadukt kolejowy, bardzo sprawnie zresztą
zrealizowany i nasunięty na miejsce, zgodnie z harmonogramem, zgodnie z planem.
Przed świętami tuż uruchomiliśmy przejazd wiaduktem drogowym w ulicy Bielskiej, której
właściwie remont wraz z budową ronda z ulicą Wiadukt właśnie kończymy. Prace
bitumiczne na trzecim odcinku i na drugim odcinku właściwie są już zakończone, a za
kilka tygodni zaczniemy z tej drogi w pełni korzystać, a za kilka miesięcy po zakończeniu
trzeciego odcinka będziemy korzystać już z całej obwodnicy. Też dobra wiadomość, tego
akurat nie było widać, ale tuż przed świętami zakończyło się betonowanie największego
wiaduktu na trzecim odcinku tej drogi. Tam tych wiaduktów jest sporo, natomiast też
prace idą zgodnie z harmonogramem, zgodnie z planem i tutaj termin połowy przyszłego
roku wydaje się być, czy sierpnia przyszłego roku, wydaje się być niezagrożony.
Szanowni Państwo, obwodnica stanie się w przyszłym roku nowym kręgosłupem
komunikacyjnym miasta. Powtarzamy to bardzo często, że dzisiaj przejazd z Podolszyc
do PKN Orlen zajmuje czterdzieści minut, a w godzinach szczytu jeszcze dużo więcej. Po
oddaniu obwodnicy zgodnie z przepisami będzie to około ośmiu może dziesięciu minut.
Ale znaczenie obwodnicy, tej wewnętrznej obwodnicy Płocka, której ciężar jako miasto
ponosimy sami wspierając się właśnie środkami unijnymi, jest znacznie większy, bowiem
ta obwodnica odciąży centrum Płocka, pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczenia
środowiska, a także, co bardzo ważne, obniży poziom hałasu na naszych śródmiejskich
drogach. Co jeszcze istotniejsze – zwiększy bezpieczeństwo na tych drogach, jeśli chodzi
o zarówno uczestników ruchu drogowego, jak i pieszych. Ale, co równie ważne, a może
jeszcze ważniejsze, obwodnica przede wszystkim uruchomi nowe tereny inwestycyjne. A
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nowe tereny inwestycyjne to nowi inwestorzy, to kolejne pieniądze z podatków, to w
końcu także nowe miejsca pracy dla mieszkańców Płocka i mieszkańców regionu. Dzisiaj
już bezrobocie, zarówno w Płocku jak i w regionie, jest najniższe właściwie od momentu
funkcjonowania Miejskiego Urzędu Pracy. To oczywiście efekt wielu różnych działań, także
w skali makro, ale to ważny sygnał i ważne, że rzeczywiście dzisiaj coraz większym
wyzwaniem jest znalezienie pracownika, a mniejszym znalezienie pracy. Szanowni
Państwo, budowa obwodnicy – co też istotne – otwiera w przyszłości, w latach kolejnych
możliwość remontu alei Kilińskiego i wymianę nawierzchni na starym moście im.
Legionów Piłsudskiego, do czego się przygotowujemy, ale o tym także powiem w
przyszłości. Jedną ze strategicznych inwestycji, która zmieni Płock w przyszłym roku i
która także już trwa, to pierwszy etap renowacji wiślanych bulwarów. W połowie 2018
roku będziemy cieszyć się zupełnie nowym miejscem do rekreacji, zabawy, miejscem
spotkań mieszkańców, a także nowym portem jachtowym. Remont tych terenów to
realne działanie zmierzające do odwrócenia Płocka w stronę Wisły. To także realne
działanie w celu wykorzystania potencjału turystycznego, który tkwi w nabrzeżu. Mamy
fantastycznie już wyremontowane Wzgórze Tumskie. W tej chwili trwają prace nad tym,
byśmy także mogli chwalić się i by wizytówką Płocka było również nasze nabrzeże.
Szanowni Państwo! Również w przyszłym roku czeka nas przedsięwzięcie, którego
unikało wielu prezydentów, a także i ja w pierwszych latach swojego urzędowania,
przede wszystkim zakończenie budowy ulicy Przemysłowej, Kostrogaj i Wiadukt. Od
początku istnienia samorządu nikt nie zdecydował się na remont tych mocno
zniszczonych, wysłużonych ulic i jeszcze wzbogacenie ich o kanalizację, a przecież to
bardzo konkretne działanie stanowiące wsparcie lokalnych przedsiębiorców, którzy tym
samym zyskają dużo lepsze warunki do rozwoju, dużo lepszą przestrzeń do tego rozwoju
i w perspektywie budowy ulicy nowej Przemysłowej także możliwość komunikacji z
obwodnicą, a więc lepszą komunikację, lepszą logistykę. To kolejne zadanie, które
rzeczywiście ważne jest i kolejne zadanie, które – po pierwsze – rozpoczęliśmy już w tym
roku, a po drugie – także zadanie wspierane środkami unijnymi. Rozpoczniemy w
przyszłym roku także właśnie tę budowę nowej Przemysłowej tak, byśmy tworzyli nowe
tereny także na przemysłowym Kostrogaju, na Trzepowie pod tereny inwestycyjne, a
więc – tak powiedziałem – pod potrzeby nowych inwestorów, a więc potrzeby rozwoju
naszego miasta. Szanowni Państwo, zaczynamy także przebudowę ulicy Łukasiewicza. To
kolejny ważny projekt na który w ramach mobilności miejskiej pozyskaliśmy
dofinansowanie. To oczywiście duże projekty, duże cyfry, inwestycje
wspierane z
pieniędzy unijnych. Ale pamiętamy, że obok myślenia o przyszłości łocka w tej
perspektywie dziesięciu, dwudziestu, a nawet trzydziestu lat trzeba pamiętać o tym, by
poprawiać jakość życia mieszkańców Płocka tu i teraz na naszych płockich osiedlach.
Stąd cały szereg inwestycji, które niestety nie mogą być wspierane finansowaniem
unijnym, na które czasami udaje się pozyskać pieniądze, tak jak w przypadku ulicy
Harcerskiej, z projektów rządowych, chociażby z tej popularnej... z popularnego
programu budowy dróg lokalnych, czyli „schetynówki”. W przyszłym roku chcemy w
ramach realizacji budowy tych dróg lokalnych naszych przebudować ulicę Maneżową,
ulicę Kołłątaja, Rozego, a więc ulice, które także wymagają budowy kanalizacji
deszczowej. Chcemy dokończyć Borowicką, zacząć Ośnicką, Swojską, Bliską, Pocztową.
To wszystko efekt dyskusji, które tutaj toczymy na sesji Rady Miasta. Bardzo często
Państwo podnoszą potrzebę realizacji budowy bądź remontów tych ulic. Chcemy także...
to także efekt moich spotkań z mieszkańcami konkretnych osiedli, spotkań
organizowanych przez rady mieszkańców osiedla. Szanowni Państwo! Planujemy
kontynuować przebudowę ulicy Zielonej, kolejne środki na kolejny etap. Także
przebudujemy ulicę Filtrową oraz fragment ulicy Górnej na które zwracali uwagę
mieszkańcy osiedla Wyszogrodzka. Na skrzyżowaniu Filtrowej i Górnej powstanie rondo.
Kompleksowy remont czeka także ulicę, która nie ma dzisiaj jeszcze patrona, a która jest
łącznikiem między Otolińską a Dworcową, ulicę na której potrzebę budowy zwracali
uwagę mieszkańcy osiedla Dworcowa, ale także Państwo Radni. W końcu zaczniemy
przebudowę ulicy 3 Maja, gruntowny remont tej ulicy oraz ulicy Pięknej. Zbudujemy
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także przebicie od ulicy Jachowicza do ulicy 3 Maja, tam fragment, który poprawi także –
budowę ulicy, fragment ulicy – ale poprawi bardzo komunikację w tym rejonie. Ale trzeba
pamiętać, że 3 Maja będzie kolejną śródmiejską ulicą, w której rozdzielimy kanalizację
ogólnospławną na sanitarną i deszczową. Patrzę w tym momencie na Prezesów
Wodociągów Płockich, którzy muszą zakasać rękawy i podjąć kolejne wyzwanie realizacji
kolejnego etapu rozdziału kanalizacji w Płocku. Jeszcze kończą się w tej chwili prace na
ulicy Ostatniej, natomiast czekają na wiosnę, tak jak powiedziałem, 3 Maja, Piękna, ale
także, Szanowni Państwo, aleja Kobylińskiego i aleja Spacerowa, Pawła Nowaka. Te
działania rozdziału kanalizacji to działania, które wesprzemy z budżetu miasta, które
Wodociągi także będą finansowały z własnych środków i na które starają się także o
środki unijne. Dzisiaj czekamy na przesunięcie środków z innych zadań lub właśnie na te
działania i jeśli tylko w połowie przyszłego roku, w przyszłym roku – powiedzmy to w ten
sposób – będzie to możliwe, to okaże się, że duża część tych zadań może będzie
finansowana ze środków unijnych. Dzisiaj o to także walczymy. Oczywiście walczą
Wodociągi, stąd podziękowanie dla nie tylko Zarządu, ale dla całego zespołu, dla
wszystkich pracowników Wodociągów, bowiem od kilku lat na ich barkach nie tylko
ich główna misja, czyli dostarczanie wody do płockich rodzin, do płockich mieszkań i
odprowadzanie ścieków, ale także bardzo potężne działania inwestycyjne, które czekały
naście lat na realizację, a które dadzą naszemu miasto spokój, jeśli chodzi o kwestie
rozdziału kanalizacji na najbliższe dziesięciolecia. Oczywiście to kolejny etap, bo jak już
dojdziemy do ulicy Tysiąclecia, to w roku 2019 trzeba będzie zmierzyć się z potężnym
wyzwaniem, czyli z rozdziałem kanalizacji właśnie w ulicy Tysiąclecia, która także już
wymaga remontu, ale musi poczekać, ponieważ nieuzasadnione byłoby dzisiaj, nie wiem,
wymiana czy kładzenie nowego asfaltu, wymiana starego na nowy, a w 2019 roku
rozkopywanie tej ulicy, więc jeszcze Tysiąclecia poczeka. Ale mamy już tutaj tą bardzo
istotną, ważną perspektywę. Natomiast, kiedy już wejdziemy także w ulicę Tysiąclecia, to
w końcu duża część osiedla Wielka Płyta zostanie w końcu, można powiedzieć,
pozbawiona tego problemu jakim nie tylko było zalewanie ulic po ulewach, ale przede
wszystkim zalewanie piwnic z kanalizacji, która jako ogólnospławna nie była w stanie
odbierać takiej ilości i wody, ale i także ścieków i wobec tego wybijała, to zjawisko
zalewania piwnic było po prostu, czy jest nadal niestety powszechne na wielu jeszcze
osiedlach. Ale konsekwentnie realizujemy rozdział kanalizacji, bo jesteśmy przekonani, że
to także poprawia jakość życia w naszym mieście. To jest pewnego rodzaju podstawa
dalszego funkcjonowania Płocka. Szanowni Państwo! Dla zmotoryzowanych także ważną
wiadomością jest fakt, że w projekcie budżetu na przyszły rok zaplanowane są kolejne
pieniądze na budowę parkingów. To są z jednej strony parkingi, ewentualnie remonty
garaży osiedlowe na różnych osiedlach, to także wnioski Państwa Radnych, ewentualnie
wnioski mieszkańców, które były zgłaszane na spotkaniach, które organizowały rady
mieszkańców osiedli. Ale także chcemy zbudować parking przy cmentarzu komunalnym
ze środków unijnych, w ramach projektu mobilności miejskiej, a także przy ogrodzie
zoologicznym. Szanowni Państwo, to nie koniec zmian, które nas czekają. Wymieniłem
przede wszystkim te działania infrastrukturalne, drogowe i rzeczywiście na komisjach
Państwo widzieli, że duży, rzeczywiście największy zdecydowanie wykres to są środki
unijne… środki przeznaczone na infrastrukturę drogową. Ale przecież celem działań, które
zapisujemy w naszym budżecie jest przede wszystkim podniesienie jakości życia
mieszkańców, stąd projekt budżetu miasta Płocka na 2018 rok zakłada wiele inwestycji
nie tylko w drogi, ale także w miejską zieleń i rekreację. Chcemy dokończyć aleję
Roguckiego, która ze zniszczonego betonowego deptaka zmieni się w przyjemny
osiedlowy park. Kiedy będziemy kończyć to przedsięwzięcie pewnie będziemy już
zaczynać kolejne, czyli zagospodarowanie południowej części Nowego Rynku między
„Antypodkową” a ulicą Królewiecką. Na tereny zielone w budżecie jest około czterech
milionów złotych, ale planujemy także wystartowanie w kolejnym, przygotowywanym
przez Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych, konkursie na tereny zielone. Realizujemy
pasaż Roguckiego, chcemy realizować kolejne tego rodzaju projekty, stąd pomysł
wspierany także przez radnych miasta Płocka, a bardzo mocno przez Przewodniczącego
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Rady Miasta Płocka, stworzenia jeszcze jakieś przestrzeni zielonej, jakiegoś parku, który
rzeczywiście będzie kolejnym po Parku Północnym miejscem wytchnienia mieszkańców
naszego miasta. Na osiedlu „Słodkie” zacznie się realizacja Centralnego Parku Rekreacji.
Bardzo ciekawy projekt, przedsięwzięcie polegające na wypełnieniu zielenią i
urządzeniami do rekreacji jednego ze starszych płockich osiedli. Dla mnie szczególnie
ważne – i tu znowu podziękowania dla Wiceprezydentów, patrzę w stronę
Wiceprezydenta Terebusa także – za zaangażowanie, spotkania z mieszkańcami i
konsultacje, których efektem jest właśnie ten park centralny na osiedlu „Słodkie”.
Podobny projekt chcemy przygotować na osiedlu Skarpa. Już jesteśmy w części po
konsultacjach, przed nami kolejne spotkania, natomiast te działania będą konsekwentnie
realizowane w roku dwa tysiące również osiemnastym. Szanowni Państwo! Na osiedlu
Tysiąclecia zmieni się także teren obok wspomnianej już tak zwanej „Stodoły”. W
miejscu, w którym dzisiaj znajduje się wyeksploatowane boisko, powstanie teren zielony
wraz z parkingiem. To kolejne działania zmierzające do tego, by Płock się stał miastem
bardziej przyjaznym, bardziej zielonym dla mieszkańców. Ponownie na chwilę odwołam
się do wspomnień. Kiedy zostawałem prezydentem Płocka w mieście funkcjonowało
niewiele ponad dwanaście kilometrów dróg rowerowych. Dziś kończymy właśnie budowę
drogi rowerowej wzdłuż ulicy Portowej oraz ulicy Dobrzykowskiej. W 2018 roku
zakończymy budowę głównej magistrali rowerowej. Tutaj wsparcie środków unijnych
bardzo znacząca, a cała magistrala ma kosztować około dziesięciu milionów złotych,
wzdłuż alei Jachowicza, Piłsudskiego i ulicy Wyszogrodzkiej. Bardzo cieszy mnie fakt, że
prace pomimo tego, że mamy już właściwie zimę, ale pogoda na to pozwala, trwają, a
prace te wykonuje i realizuje płocka firma. To dobrze wróży, także jest chodzi o termin
zakończenia tej inwestycji, jeśli chodzi o rok przyszły. Za chwilę rozpoczniemy budowę
drogi rowerowej wzdłuż ulicy Tysiąclecia, Mickiewicza, także wspierając się środkami
unijnymi. I w efekcie w roku 2018 liczba kilometrów dróg rowerowych sięgnie
siedemdziesięciu ośmiu. Dzięki tym działaniom będziemy mogli swobodnie, ale co
ważniejsze, bezpiecznie poruszać się po Płocku na rowerach. Damy możliwość
mieszkańcom naszego miasta na aktywne spędzanie czasu, na zamianę własnego
samochodu, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym na rower i dzięki temu
będzie także mniej spalin, mniej zanieczyszczeń, a więcej aktywności, więcej ruchu,
więcej zdrowia. Będziemy mogli także w przyszłym roku wyjechać z Płocka w ramach
turystyki rowerowej właściwie w stronę każdej z ościennych gmin. Pozostanie nam tylko
jeszcze jedna droga rowerowa, która powstanie w momencie, kiedy Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad podpisze porozumienie, które już odesłaliśmy do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, uzgodnione z nimi, natomiast czekamy na decyzję,
czekamy także na decyzję oczywiście o przyznanych środkach, bo w naszym budżecie
mamy zarezerwowane środki na realizację drugiej nitki ulicy Wyszogrodzkiej, też bardzo
wyczekiwanego przez mieszkańców projektu do realizacji i jesteśmy po uzgodnieniach,
czekamy tylko na podpis ze strony Generalnej Dyrekcji. My ze swojej strony
porozumienie uzgodniliśmy, zaakceptowaliśmy, wysłaliśmy do popisania. Czekamy w tej
chwili na ostateczną decyzję Generalnej Dyrekcji, a w efekcie na podjęcie realizacji tego
projektu, który pozwoli poszerzyć Wyszogrodzką, pozwoli wybudować tam drogę
rowerową i bezpiecznie komunikować się chociażby między Imielnicą a Podolszycami
wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej. Szanowni Państwo! Państwo doskonale wiedzą, od lat
bardzo mocno inwestujemy także w rozwój płockiej bazy oświatowej. Jesteśmy jednym z
nielicznych miast w Polsce, które oferuje miejsce w przedszkolach dla wszystkich dzieci.
Nie inaczej będzie z inwestycjami w oświatę w 2018 roku, w którym to zaplanowaliśmy
wydanie na oświatę ponad czternastu milionów złotych. I tak tylko kilka szczegółów, bo
wiadomo, że tutaj największym wyzwaniem będzie dostosowanie bazy oświatowej do
wymogów reformy, która wchodzi w życie, ale chcemy także przy Szkole Podstawowej nr
16 zbudować boisko, podobnie przy Szkole Podstawowej nr 3, czyli dawne Gimnazjum nr
5, przy Szkole Podstawowej nr 18 powstanie całkowicie nowa, nowoczesna sala
gimnastyczna, bo stara nie była w stanie już spełniać żadnych standardów, nawet nie
bardzo można było ją ocieplić. Dzisiaj jesteśmy tuż przez podpisaniem umowy z
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wykonawcą. Przetarg został otworzony, trwają ostatnie już procedury. Środki na rozwój
infrastruktury sportowej to środki w budżecie miasta także na dwa boiska, które dzisiaj
są zaniedbane, a które chcemy, żeby na nowo służyły mieszkańcom. To boisko w
Borowiczkach, o którym Państwo Radni wielokrotnie mówili, a także drugi etap realizacji
inwestycji na Stoczniowcu, gdzie obok boiska ze sztuczną nawierzchnią chcemy, żeby
powstało boisko z naturalną nawierzchnią. Takie samo naturalne to właśnie Borowiczki.
Szanowni Państwo! Zakończy się przebudowa Przedszkola nr 3 przy ulicy Gałczyńskiego,
natomiast zacznie się przebudowa Przedszkola nr 6, bowiem tam przedszkole, które
dawniej było żłobkiem, dzisiaj nie spełnia wszystkich standardów, jeśli chodzi o ochronę
przeciwpożarową. Musimy zarezerwować środki właśnie na remont tego przedszkola i to
jest wymagane w tym momencie straży pożarnej, która inaczej po prostu zamknęłaby
bym nam to przedszkole, więc musimy przystąpić do generalnego remontu i do
dostosowania tego przedszkola do wymogów przeciwpożarowych. Chcemy przy Miejskim
Przedszkolu nr 34 w Imielnicy zagospodarować także teren. Tam powstanie
wielofunkcyjne boisko. A przy Miejskim Żłobku nr 3 mamy środki zarezerwowane na plac
zabaw dla maluchów. Place zabaw to oczywiście także oprócz boisk i siłowni pod chmurką
miejsca, które są bardzo ważne w Płocku. Miejsca, które świadczą o dbałości o
przestrzeń, o dbałości o najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Takich placów
zabaw powstało w ostatnich latach kilka, a żeby nie powiedzieć kilkanaście - ostatni
nieduży oddany chociażby na osiedlu Międzytorze, wcześniej na Zielonym Jarze. W
przyszłym roku chcemy zbudować kolejne place zabaw. Ten najbardziej chyba
wyczekiwany na starówce, ale taką przestrzeń zieloną chcemy stworzyć na byłym, znaczy
jeszcze dzisiaj betonowym dawnym boisku przy ulicy Hermana, który będzie taką
przestrzenią zieloną i placem zabaw dla mieszkańców tamtego osiedla. W przyszłym roku
także dokończymy remontu internatu „Siedemdziesiątki”. Mamy środki na nową placówkę
opiekuńczo-wychowawczą dla czternastu podopiecznych. To jest ulica Północna…
Południowa, przepraszam, tak, na Południowej. Dodam jeszcze, że w 2018 roku w nowej
siedzibie znajdzie się Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Ta inwestycja również realizowana
jest dzięki wsparciu środków unijnych. Kilka zdań chciałbym poświęcić również
Komunikacji Miejskiej. Już dzisiaj cieszymy się z faktu, że coraz więcej płocczan chwali
Komunikację Miejską, korzysta z jej usług. Plan finansowy na 2018 rok zakłada kolejne
zmiany w spółce i przede wszystkim kupno pierwszych w Płocku niskoemisyjnych
autobusów
hybrydowych
siedemnaście
dwunastometrowych,
osiem
osiemnastometrowych. Zastąpią te autobusy najstarsze i najbardziej wyeksploatowane
pojazdy. W Komunikacji Miejskiej jest sto dwanaście autobusów, a kupno tych autobusów
hybrydowych sprawi, że wymienimy ponad dwadzieścia procent taboru na nowoczesne,
przyjazne dla środowiska, ale także przyjazne dla osób niepełnosprawnych autobusy. Co
ważne będzie je produkowała polska firma – firma Solaris – która, kiedy podpisywała
umowę mówiła otwarcie: jesteście najlepsi, zdążyliście. Dzisiaj rozstrzygnięcie tego
przetargu byłoby dużo trudniejsze. Warunki cenowe byłyby dużo gorsze. A kto wie, nie
wiem, czy bylibyśmy w stanie sprostać oczekiwaniom i określone w specyfikacji
przetargowej, ale przede wszystkim określone w wymogach konkursu unijnego
oczekiwanie, że inwestycja będzie zrealizowana do połowy przyszłego roku, byłoby realne
do realizacji. Wy byliście jedni z pierwszych, którzy podjęli to wyzwanie i dzisiaj wam się
to opłaci, bo z wami podpisujemy umowę. Moce przerobowe tej firmy nie są w stanie
sprostać w tym momencie wszystkim oczekiwaniom wszystkich samorządów, które
rzeczywiście otrzymują zastrzyk finansowy z Unii Europejskiej. My dzięki temu, że
podjęliśmy te działania odpowiednio wcześnie rzeczywiście podpisaliśmy umowę i w
przyszłym roku jest ogromna szansa, żeby nie powiedzieć pewność, że dwadzieścia pięć
nowych autobusów wyjedzie na ulice naszego miasta. A przypominam, że w projekcie
przygotowujemy kolejnym, czy już w tym momencie w ocenie – patrzę, jest tam Pani Iza
– ale w ocenie formalnej, tak, jest kolejny projekt i kolejne autobusy, i ulica Kilińskiego,
ale tych autobusów niskoemisyjnych jest osiem w nowym projekcie, który w tej chwili
podlega ocenie formalnej. A projekt, ten o którym wspominałem, który jest od strony
formalnej, przebudowy ulicy Kilińskiego, nowe autobusy także, parkingi, to jest projekt
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za kolejne blisko pięćdziesiąt milionów złotych. To pokazuje skalę rzeczywiście
zaangażowania miasta w poprawę jakości życia mieszkańców, wykorzystując szansę jaką
dają dzisiaj pieniądze unijne. Skoro mówimy o spółkach, to nie sposób wspomnieć o
MTBS, a także MZGM. Dla tych dwóch spółek zarezerwowane są środki na realizację
dwóch ważnych projektów. W przypadku MTBS jest to budowa bloku przy ulicy
Kleeberga, gdzie będą kolejne „Mieszkania na start”. Tutaj wyprzedziliśmy ewidentnie
rządowy program „Mieszkania dla młodych”. To już będzie kolejny budynek, gdzie młodzi
płocczanie otrzymają szansę funkcjonowania w naszym mieście, życia w naszym mieście,
wynajęcia taniego mieszkania w perspektywie na pięć, ewentualnie dziesięć lat. MZGM
podobnie realizuje podobny projekt, choć trudniejszy, bowiem dotyczy on budowy, czy
renowacji zabytkowej kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Tam także będą „Mieszkania na
start”. Natomiast ten projekt wiąże się nie tylko z budową, czy remontem, ale przede
wszystkim z rewitalizacją, rewitalizacją przestrzeni miejskiej. I w przyszłym roku chcemy
przystąpić do dalszych działań związanych z rewitalizacją całej pierzei ulicy Sienkiewicza.
Tutaj zaangażowanie z jednej strony MZGM, ale również MTBS będzie bardzo widoczne,
bowiem w perspektywie – znowu – nie jednego roku, nie przyszłego roku, ale także
kolejnych lat przed samorządem miasta wyzwanie potężne związane właśnie z
rewitalizacją przestrzeni Starego Miasta. Szanowni Państwo, w projekcie budżetu na
przyszły rok jest także dobra wiadomość dla kibiców Wisły Płock. To właśnie w przyszłym
roku są pierwsze środki, które chcemy wydać na realizację i rozpoczęcie budowy
stadionu, nowego stadionu im. Kazimierza Górskiego w Płocku. To jest początek.
Początek, który nastąpi w przyszłym roku, a finał rok 2019 i 2020. W przyszłym roku
musimy wybrać wykonawcę tej ważnej z perspektywy nie tylko kibiców, ale przede
wszystkim kibiców inwestycji jaką jest budowa, czy remont, a właściwie budowa nowego
stadionu im. Kazimierza Górskiego na miejscu obecnego. Szanowni Państwo! Projekt
budżetu Płocka na 2018 rok jest wypełniony wieloma mniejszymi, ale ważnymi dla
płocczan przedsięwzięciami. Dla mnie mają one szczególny charakter, choć często są
rzeczywiście z perspektywy tego miliardowego budżetu wydawałoby się drobne. Ale są
one efektem konsultacji społecznych pod nazwą Budżetu Obywatelskiego Płocka. Bez
wątpienia, a mówiłem o tym siedem lat temu i do dzisiaj to pamiętam, chciałem i nadal
tego oczekuję i chcę, by takim znakiem szczególnym każdego kolejnego roku, kiedy
jestem prezydentem, było słowo współpraca. To słowo współpraca ma oczywiście bardzo
różne wymiary i odcienie, ale w sposób szczególny ważna jest współpraca z samymi
mieszkańcami, ten dialog jaki toczy się przy okazji konsultacji społecznych, zwłaszcza
konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Stąd w budżecie miasta na 2018 rok
zaplanowaliśmy między innymi realizację projektów wybranych w roku 2017, a także
tych, które, bo nie wszystkie zostały zakończone, a wybrane w roku na przykład 2016. I
tak przebudowany zostanie chodnik między innymi przy ulicy Nałkowskiej, także
wybudowany parking na osiedlu Dworcowa, przy Szkole Podstawowej nr 5 również.
Dzięki pomysłom i propozycjom płocczan zainstalujemy na Podolszycach Południowych
pierwsze publiczne i samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Kupimy również
specjalistyczną łódź ratunkową dla płockiego WOPR oraz łódź ósemkę dla płockich
wioślarzy. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu kupimy także samochody do przewozu
młodzieży z Małachowianki, Zespołu Szkół nr 3 oraz Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowaczego i zrealizujemy takie przedsięwzięcia jak chociażby budowa tężni
solankowej na Winiarach, kupimy kolejne cztery defibrylatory. Dzięki Budżetowi
Obywatelskiemu powstaną kolejne także place zabaw i siłownie pod chmurką przy ulicy
Borowickiej, czy Tokarskiej, a w Parku Północnym powstanie plac zabaw, wodny plac
zabaw. Szanowni Państwo, tak ja powiedziałem, to nie zawsze są wielkie inwestycje.
Czasami są to drobne, osiedlowe inwestycje, które jednak poprawią jakość i komfort
życia na konkretnym osiedlu mieszkańcom, którzy często borykają się z jakimś
problemem, a mogą go rozwiązać właśnie dzięki zaangażowaniu i głosowaniu w Budżecie
Obywatelskim. Stąd te projekty, choć dużo mniejsze kwotowo, mają również bardzo
ważny wymiar. Szanowni Państwo, ponieważ mam tą okazję, żeby w tym momencie mieć
na sesji także służby bezpieczeństwa, chciałbym podziękować w tym momencie za
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bardzo dobrą współpracę zawłaszcza z policją i strażą pożarną. W efekcie tej współpracy
poprawia się bezpieczeństwo mieszkańców Płocka. Od kilku lat dzięki zaangażowaniu
płockiego samorządu, bardzo mocno wsparliśmy przecież, cieszymy się już nową
komendą, nowym budynkiem Komendy Policji. Ale w przyszłym roku zakończymy
realizację budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na Radziwiu. I znowu nie byłoby to
możliwe, by na miejscu dawnej kapuściarni, stanęła nowoczesna jednostka, bez
zaangażowania samorządu, bez dobrej współpracy z poprzednim Wojewodą, z obecnym
Wojewodą i dzisiaj ze strażą pożarną, a w efekcie, jeśli ktokolwiek z Państwa miał okazję
ostatnio, a niektórzy z Państwa dosyć często pewnie tamtędy przejeżdżają, zobaczyć, że
dzisiaj ten budynek właściwie jest gotowy do użytku. Tam już stacjonują wozy straży
pożarnej, światła regularnie się świecą, pewnie jeszcze jakieś prace wykończeniowe
muszą być wykonane, ale w przyszłym roku zapewne ta inwestycja będzie już
zakończona i będzie – to też jest istotne – poprawiać bezpieczeństwo nie tylko na
Radziwiu, Ciechomicach, czy w Górach, ale także w całym regionie powiatu płockiego,
bez wątpienia. Szanowni Państwo! Na zakończenie chciałbym jeszcze dwa zdania
powiedzieć na temat cyfr, bo przecież budżet miasta to także, a może przede wszystkim
cyfry. Cyfry, które są oceniane – i bardzo dobrze, że są oceniane – przez Regionalną Izbę
Obrachunkową. Cieszę się, że ta ocena, jak przeczytała Pani Przewodnicząca
Joanna Olejnik, była pozytywna. Bardzo cieszę się także z tego, że pozytywnie nasz
budżet i kondycję finansową naszego miasta oceniła niezależna agencja ratingowa Fitch
Rating. Jak już Państwo zapewne wiedzą 11 grudnia uzyskaliśmy informację, że Fitch
Rating podniósł międzynarodowe długoterminowe ratingi Płocka dla zadłużenia w walucie
zagranicznej i krajowej z BB+, z BB przepraszam, do BB+ oraz krajowy rating
długoterminowy z AA- do AA. Perspektywa ratingów jest stabilna. Co to znaczy, Szanowni
Państwo. To znaczy, że dzisiaj gospodarka finansowa jest na bardzo dobrych torach. I
tutaj podziękowania do Pana Skarbnika, a także do całego zespołu Pana Skarbnika,
którzy dbają o nasze bezpieczeństwo finansowe w Płocku. Pan Skarbnik mówi, że nie
przypomina sobie, żeby nie tylko perspektywa została w ciągu jednego roku poprawiona,
ale także sam rating został poprawiony. Dzisiaj mamy rating na poziomie miast
wojewódzkich, czyli jesteśmy dużo lepiej oceniani niż wiele miast porównywalnych do
Płocka, a za to jesteśmy oceniani podobnie jak na przykład, jeśli dobrze pamiętam,
Bydgoszcz chociażby. Czyli nasza perspektywa finansowa jest dzisiaj bardzo dobra. I taki
fragment tylko z tego komunikatu Fitch Ratingu: polityka władz miasta mająca na celu
racjonalizację wydatków przyczynia się do poprawy wyników operacyjnych Płocka,
płynności oraz niższego zapotrzebowania na dług. Oprócz dochodów mających
jednorazowy charakter otrzymanych w 2016, 2017 roku na poprawę wyników
operacyjnych wpłynęło przede wszystkim utrzymanie tempa wzrostu wydatków
operacyjnych poniżej tempa wzrostu dochodów operacyjnych. Zdaniem Fitch zmiany w
zarządzaniu finansami miasta są czynnikiem wpierającym. Rating Fitch pozytywnie
postrzega również zmianę polityki zarządzania długiem, która zakłada zaciąganie
długoterminowego długu na korzystnych warunkach z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, co było zresztą zadaniem realizowanym i zrealizowanym w końcu przez
Pana Skarbnika, dlatego bardzo dziękuję. Między innymi też taka informacja: dzięki
bogatej bazie podatkowej elastyczność finansowa Płocka jest znacznie większa niż
innych miast o podobnej wielkości. Szanowni Państwo! I już na zakończenie jeszcze
jedno zdanie. Powiedziałem, zacząłem od podziękowań, więc jeszcze raz dziękuję. No nie,
jeszcze jedna rzecz. Jeszcze kilka zdań o tym czego w budżecie nie ma, a co będziemy
realizować. Szanowni Państwo! Przed nami kolejne wyzwanie, czyli projekty w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego. To także bardzo istotne zadanie, które nie w pełni
widoczne jest jeszcze w tym projekcie budżetu. Ono będzie widoczne w umowach jakie
będziemy zawierali z partnerami prywatnymi. Trwa w tej chwili realizacja pierwszego
projektu, którego podjęliśmy się z firmą Siemens: projektu termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej, natomiast jesteśmy na zaawansowanym etapie, jeśli chodzi o
drugi
projekt
termomodernizacji
obiektów
użyteczności
publicznej,
gdzie
wyspecyfikowaliśmy już szkoły, a także inne obiekty użyteczności publicznej, gdzie tego
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rodzaju działania, jakie podjęliśmy przy pierwszej edycji, także chcemy przy drugiej
zrealizować. Chodzi głównie o ocieplenie budynków, o wymianę stolarki okiennej,
wymianę oświetlenia chociażby w tych budynkach, co ma się przyczynić do poprawy
efektywności energetycznej i najlepiej z oszczędności spłacania inwestycji, w które
partner prywatny zainwestuje. Jesteśmy tutaj na etapie, tak jak powiedziałem, już dosyć
zaawansowanym. Równie zaawansowane są rozmowy z wybranymi w tej chwili trzema
partnerami w ramach budowy aquaparku. To jest drugi projekt ppp, który chcemy,
którego realizację chcemy rozpocząć w przyszłym roku. I trzeci projekt, też ważny, to
projekt do którego się przygotowujemy w ramach oświetlenia ulicznego. Tutaj trwa w
tym momencie inwentaryzacja tego oświetlenia. Mam nadzieję, że niedługo zakończy się
i pozwoli to ogłosić po prostu wybór partnera, który zmodernizowałby to oświetlenie
uliczne, a przy okazji przyczynił się do wygenerowania oszczędności z tego tytułu
płynących. To także przed nami. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować także, bo
powiedziałem, że budżet jest efektem współpracy z Państwem Radnymi. Za tą
współpracę bardzo dziękuję. To jest efekt tego mojego, także mojego wsłuchiwania się w
dyskusje, które tutaj toczymy często na sesjach, które sygnalizują ważne problemy,
problemy mieszkańców, o których Państwo Radni na sesji często mówią. I znajdują te
problemy bardzo często odzwierciedlenie właśnie w projekcie budżetu. Dziękuję także za
współpracę radom mieszkańców osiedli, bowiem to one także często zgłaszają różnego
rodzaju problemy, pomysły, projekty, które staramy się realizować. Mam świadomość, że
w ciągu jednego roku, w ramach jednego budżetu nie jesteśmy w stanie rozwiązać
wszystkich tych problemów, ale stawiając na zrównoważony rozwój staraliśmy się, aby
na każdym osiedlu poza tymi dużymi projektami realizować także te mniejsze projekty,
które czy to w postaci projektu z Budżetu Obywatelskiego, czy też innych projektów
możemy zrealizować poprawiając jakość życia mieszkańcom. Dziękuję także za
współpracę organizacjom pozarządowym. To one również często zgłaszają różnego
rodzaju pomysły, które staramy się później dzięki środkom budżetowym realizować, czy
to w ramach konkursów ogłaszanych przez miasto na rzecz tych organizacji, gdzie
organizacje sięgają po granty i później przy wsparciu tych środków realizują swoją
statutową działalność, czy też zapisując pewne rzeczy po prostu w budżecie miasta. Tutaj
także chciałbym powiedzieć, że ta współpraca będzie miała swój ciąg dalszy. Mam
świadomość, że są różnego rodzaju oczekiwania organizacji, które chciałyby, ażeby ich
pomysły były realizowane i sposobów tych realizacji sądzę, że będziemy szukać. Mam tu
na myśli z jednej strony działkowców, którzy zgłaszają się z różnego rodzaju pomysłami
wsparcia ich projektów. I tutaj rozmawialiśmy już i ze Skarbnikiem i z Wiceprezydentem
Dyśkiewiczem. Przygotujemy taki specjalny program, konkurs dla działkowców, gdzie
działkowcy będą mogli sięgać po środki w ramach po prostu konkursu na przede
wszystkim poprawę infrastruktury, którą dzisiaj zarządzają. Chciałbym także, na tyle na
ile jest to możliwe, sprostać oczekiwaniom organizacji prozwierzęcych, tam gdzie będzie
to możliwe, byśmy współpracując razem osiągali jak najlepsze efekty. Ja jeszcze raz
bardzo serdecznie Państwu Radnym przede wszystkim dziękuję za zaangażowanie w
ciągu całego roku, a także w prace nad budżetem 2018 roku. Dziękuję także moim
współpracownikom, bo to była ciężka praca, tak jak powiedziałem - rekordowy budżet.
Ułożenie tego budżetu, tak jak powiedziałem, ponad miliard sto milionów tak, by spełniał
jak najwięcej oczekiwań, bo pewnie wszystkich nie jest w stanie spełnić, było bardzo
trudne, natomiast przed nami kolejne wytężone miesiące pracy nad tym, by ten
rekordowy budżet realizować. Jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam do dyskusji.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Zanim przejdę do stanowiska
Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i stosownych wniosków, które wypracowaliśmy w
ramach klubu, chciałabym jeszcze dopytać się Pana Prezydenta o pewne kwestie
wynikające z autopoprawki, bo nie mieliśmy możliwości na komisjach już zapytać się o

15

ten dokument. Mianowicie, dlaczego wykreślamy słowo rondo z zapisu: budowa ulicy
Filtrowej oraz ulicy Górnej. Jak pamiętam na wspólnych komisjach merytorycznych, kiedy
omawialiśmy projekt budżet wspominałam o tym, że trzy razy Państwo rozpisywaliście
przetarg na budowę ulicy Filtrowej. W pierwszym przetargu ta kwota wykonawcy była
tylko o sto tysięcy wyższa w stosunku do Państwa kosztorysu, natomiast w drugim i w
trzecim ta kwota rosła, chyba sięgała nawet do pięćset tysięcy więcej niż Państwo
szacowaliście. Na 2018 rok Państwo mnie zapewnialiście, że wpisujecie to i dlatego jest
więcej, bo tam jest chyba trzy i pół miliona złotych dlatego, że mamy to rondo między
innymi, a teraz wykreślamy to rondo. Więc tak naprawdę nie wiemy o co chodzi, bo w
sumie wydalibyśmy dużo więcej, gdybyśmy rozstrzygnęli ten przetarg w pierwszym a Pan
Prezydent zdecydowałby się dołożyć te sto tysięcy złotych aby… i ta inwestycja
prawdopodobnie byłaby już realizowana i mieszkańcy mogliby się cieszyć tą ulicą
Filtrową. Dalej mamy parking przy zoo i mamy wykreślone słowo „autokarów”. Czyli, jak
rozumiem, nie będzie ten parking już służył autokarom. Kolejna sprawa – zwiększamy
środki o osiemdziesiąt sześć tysięcy do Biura Obsługi Rady Miasta. Proszę powiedzieć
konkretnie na jaki cel. Dalej – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zmniejszamy
dwadzieścia tysięcy, z takim enigmatycznym opisem, że wykreśla się zakup materiałów i
środków. I też chciałabym się dopytać Pana Skarbnika o te roszady w zakresie
rzeczowym rezerw budżetowych, gdzie do trzech i pół miliona dokłada się pięćset a z
miliona zdejmuje się pięćset tysięcy. I jeszcze mam dwie kwestie. A i jeszcze jest, tylko
nie wiem, czy teraz to znajdę, chodzi o schronisko dla zwierząt, bo my zwiększyliśmy o
dwieście tysięcy środki na utrzymanie schroniska, które prowadzi SUEZ, dawna SITA, i
proszę mi powiedzieć, czy my zmieniamy w jakiś sposób zakres rzeczowy
funkcjonowania, czy zwiększa się tam, nie wiem, ilość zwierząt, którymi się opiekuje
firma, czy prowadzi jakieś zadania inwestycyjne w zakresie, nie wiem, budowy nowych
bud i tak dalej. Bo wczoraj mieliśmy na Komisji Skarbu wizytę Pań, między innymi, z
TOZ-u i Pani Radna Jóźwicka też rozmawiała z nami i tak się zastanawiamy, czy to, że my
zwiększamy środki na funkcjonowanie schroniska powoduje, że w jakiś sposób zwiększa
nam się możliwość ilości chociażby zwierząt, które mogą tam przebywać, tego nie wiemy,
a zwiększamy o dwieście tysięcy środki na funkcjonowanie schroniska. I jest taka dla
mnie niepokojąca bardzo informacja – to już nie wynika bezpośrednio a autopoprawki,
tylko z projektu budżetu. Mamy oczywiście miasto w zakresie sprzątania podzielone na
rejony i jak zerknęłam sobie do budżetu na 2017 rok, to na poszczególne rejony
mieliśmy około trzystu tysięcy przeznaczone na sprzątanie a teraz mamy od
osiemdziesięciu, siedemdziesięciu tysięcy, czyli jest to znaczne uszczuplenie środków na
ten cel i chciałam się zapytać, czy Państwo nie starcza środków, żeby zabezpieczyć te
trzysta tysięcy złotych i później w ciągu roku będziemy dokładać, bo z tego wynika, że i
tak tych pieniędzy będzie za mało, a i tak musimy sprzątać te tereny, a mieszkańcy
narzekają - zresztą piszę później interpelacje do Pana i doskonale Pan wie jakie to są
tereny - narzekają na brak nadzoru w zakresie sprzątania terenu. I jeszcze jest taka
jedna pozycja w pozostałej działalności, rozdział 926695, kultura fizyczna, jest więcej w
stosunku do obecnego roku o pięć milionów w pozycji pozostała działalność. Chciałabym
też wiedzieć co to jest konkretnie. I jeszcze stworzyliście Państwo, bo tego nie znalazłam
w 2017 roku, odrębne stanowisko główny specjalista ds. bhp. Są oczywiście środki
finansowe na ten cel przeznaczone. Chciałabym wiedzieć, kto – z nazwiska – kto objął tą
funkcję. I teraz przechodząc, oczywiście liczę na to, że Pan odpowie na te pytania dziś
postawione, przechodząc teraz do naszego stanowiska. Oczywiście opracowaliśmy
stosowane wnioski, bo wiele rzeczy oczywiście nie znalazło się w tym budżecie, o które
wielokrotnie wnioskowaliśmy i w trakcie roku składając interpelacje, i rozmawiając na
sesjach, podpierając się oczywiście prośbami mieszkańców. Prezydent doskonale wie, że
to są problemy, które wynikają nie od dziś, tylko od dwóch, trzech, czterech, bądź
jeszcze dłuższego okresu czasu. I teraz tak, przyglądając się projektowi budżetu na 2017
rok już wtedy jako Klub Radnych PiS alarmowaliśmy o dużym deficycie w wysokości
około pięćdziesięciu dziewięciu milionów. Teraz zgodnie z projektem budżetu na 2018 rok
Prezydent Płocka chce zadłużyć miasto o kolejne sto milionów złotych. Chwalimy się
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oczywiście wysokim poziomem inwestycji w przyszłym roku, ale trzeba pamiętać, że
kredyty trzeba w niedługim czasie spłacić. Na dziś planujemy zadłużenie miasta na
poziomie blisko pięciuset dziewięćdziesięciu milionów złotych. Statystycznie na każdego
mieszkańca - przyjmując według rocznika liczbę stu dwudziestu jeden tysięcy - na
każdego mieszkańca przypada cztery tysiące osiemset złotych długu. Niestety zajmujemy
niechlubne trzynaste miejsce w rankingu najbardziej zadłużonych gmin w Polsce.
Wyprzedza nas między innymi Warszawa, Wrocław, czy Łódź. Ranking dotyczy zadłużenia
za 2017 rok, czyli jeśli doliczymy kolejne sto milionów złotych z 2018 roku z pewnością
nasza pozycja znacznie wzrośnie. Nie zapominajmy również w tym miejscu wspomnieć o
zadłużeniu spółek miejskich, które na 2016 rok wyniosiło około stu osiemdziesięciu ośmiu
milionów złotych, co daje nam niebagatelną łączną kwotę zadłużenia siedemset
siedemdziesiąt osiem milionów złotych. I teraz zwrócę się do Pana Przewodniczącego
Artura Jaroszewskiego, który w lutym 2013 roku wystosował takie oświadczenie do
lokalnych mediów. Mówił między innymi w oświadczeniu: „Toniemy w długach, trzeba
zacisnąć pasa”, gdzie wówczas dług sięgał trzystu pięćdziesięciu ośmiu milionów złotych.
I dalej czytamy w oświadczeniu: „dość rozrzutności, trzeba oszczędzać”. Wspomniałam o
spłacie, która prędzej czy później musi nastąpić. Otóż w 2018 roku tylko na spłaty
kredytów wydamy trzydzieści siedem i pół miliona złotych, a w latach kolejnych nastąpi
dość drastyczny wzrost. Zgodnie z WPF – Wieloletnią Prognozą Finansową - w 2022
osiągnie poziom pięćdziesięciu jeden milionów, to i prawie taką samą kwotę
przeznaczymy na inwestycje. To już nie będzie trzysta milionów, o których mówi w tej
chwili Prezydent Miasta, ale raptem pięćdziesiąt pięć milionów złotych. Czy sądzi Pan, że
nic w latach kolejnych nie będzie do zrobienia, że wciąż czeka szereg inwestycji na swoją
kolej. Przeanalizowaliśmy również wzrost udziału w podatkach z CIT, czyli od osób
prawnych i PIT, od osób fizycznych. W wykonaniu 2016 roku w stosunku do planu na
2018 mamy, Panie Prezydencie, wzrost o siedemdziesiąt milionów złotych, co również
stanowi bardzo duży udział w ogólnym budżecie miasta. To między innymi dzięki polityce
rządu RP możemy dysponować tymi środkami i dziś kontynuować czy realizować nowe
inwestycje. Przechodząc do konkretnych zapisów inwestycyjnych. Panie Prezydencie,
zabrakło szeregu inwestycji, na które oczekują mieszkańcy od wielu lat: Osiedle Miodowa
Jar – kolejne budynki, Żytnia, Graniczna i Wodna, II etap Wyszogrodzkiej od
Spółdzielczej do rogatek warszawskich, Kredytowa. Trudno sobie dziś wyobrazić, ale są
osiedla, gdzie brodzi się w błocie i ciemnościach, aby dotrzeć do domu. Podobnie jest z
dojściem do parkingów czy garaży na wydawałoby się dużym osiedlu Skarpa, czy
Miodowa. Remont chodników przy ulicy Kościuszki, gdzie zaplanowano tylko
dokumentację techniczną. Podobnie z ulicą Sienkiewicza, czy Obrońców Westerplatte.
Pozostał również niewielki odcinek ulicy Chopina, która była remontowana zarówno z
jednej, jak i z drugiej strony, jednak pozostał odcinek drogi wymagający remontu. Nikt
nie dotyka też tematu Szpitala Świętej Trójcy. Jak pamiętamy, podpisywał już Pan
porozumienie z partnerem prywatnym i roztaczał wizje budowy nowego budynku, nawet
w kontekście konkretnej działki. Dziś placówka z roku na rok generuje straty, a nie ma
żadnego programu naprawczego i odpowiedzi na pytanie: co dalej? Sprawa jest bardzo
pilna i ważna, bo dotyczy zdrowia i życia mieszkańców. Zajęliście się natomiast Państwo
wprowadzeniem płatnej strefy parkingowej i płatnych miejsc parkingowych, twierdząc, że
się to bilansuje, a tu dość zaskakująca dla Panów informacja - otóż nie bilansuje się,
dokładamy do jej funkcjonowania, albo mamy też tak bogate spółki, które bardzo chętnie
dopłacają do niej. Koszty funkcjonowania płatnej strefy to nie tylko budżet miasta i
comiesięczna opłata około stu tysięcy złotych, którą uiszczamy do Komunikacji Miejskiej
za jej administrowanie, ale koszty są również w Miejskim Zarządzie Dróg, między innymi
na etaty do windykacji, która idzie dość marnie, ale to również dwie miejskie spółki
Agencja Rewitalizacji Starówki i Inwestycje Miejskie, które łącznie wygenerowały blisko
sto dziewięćdziesiąt tysięcy straty na ich funkcjonowaniu. Nie liczymy innych kosztów,
które wygenerowała płatna strefa, które w dużej mierze są też niepoliczalne. Mówię o
naszych mieszkańcach, którzy zakończyli prowadzenie działalności gospodarczej ze
względu na stopniowy zanik handlu po jej wprowadzeniu i brak podejmowanych ze strony
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Urzędu Miasta Płocka jakichkolwiek działań mających na celu jej modyfikację, o które
zresztą wnioskowali do Pana Prezydenta kupcy i przedsiębiorcy. Ustaliliśmy podczas
jednej z ostatnich sesji Rady Miasta, że jesteśmy jednym z miast na szarym końcu pod
kątem zazielenienia miasta, tylko czy mamy opracowany plan, aby ten stan rzeczy
zmienić. Jako Radni Klubu PiS złożyliśmy wniosek, aby w WPF – Wieloletniej Prognozie
Finansowej - w każdym roku zagwarantować środki na ten cel, ale uważamy że należy
bardzo poważnie podejść do tego tematu i w każdym roku bardzo konsekwentnie
podejmować te działania kierunkując środki na różne osiedla, a nie tylko na wybrane.
Martwi się Pan o pracowników w zasadzie tylko w roku wyborczym i planuje podwyżki,
tylko żeby być sprawiedliwym i nie posądzanym o takie niecne działania proszę te
podwyżki planować corocznie, a nawet nie chce Pan sprawiedliwie wyrównać podwyżek
za każdy rok w przypadku pracowników oświaty administracji i obsługi, którzy
niejednokrotnie nie otrzymują najniższego wynagrodzenia, a różnica jest uzupełniana tak
zwanym dodatkiem wyrównawczym. Żeby być sprawiedliwym, Panie Prezydencie, to
proszę podając uśrednioną kwotę podwyżek faktycznie takie środki przekazywać
pracownikom, a co jest najjaskrawiej widoczne w Urzędzie Miasta Płocka najczęściej
mówi się o przekazywaniu znacznych środków wybrańcom, a pozostali otrzymują dużo
poniżej średniej planowanej podwyżki lub w ogóle i nie dotyczy to osób przebywających
na urlopach wychowawczych czy długotrwałych zwolnieniach, tak jak twierdził Sekretarz
w odpowiedzi na moje zapytanie. Jeszcze jedna kwestia dotycząca realizowanych
inwestycji rozpoczętych w bieżącym roku, czy planowanych w kolejnym. Chodzi o koszty i
ich jakość. Czy rzeczywiście jesteśmy miastem, które stać na budowę jednego kilometra
ścieżki rowerowej za półtora miliona? W Poznaniu budowa ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż ulicy Koszalińskiej za dwa koma jeden kilometra kosztowała jeden milion brutto,
w Gdańsku wybudowano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Sucharskiego - za
zbudowanie odcinka o długości dwa i pół kilometra i szerokości trzy metry miasto
zapłaciło niespełna jeden i cztery miliona. Czy jesteśmy miastem na tyle bogatym, żeby
budować mieszkania komunalne przy Sienkiewicza 38. Jak Pan sobie wspomniał,
zabytkowa kamienica Sienkiewicza 38, nie wiem jak Pan pojmuje pojęcie zabytkowa
kamienica, bo pragnę Pana uświadomić, że kamienica nie jest wpisana do rejestru
zabytków. Proszę Państwa, budujemy mieszkania komunalne za ponad sześć tysięcy
złotych z metra kwadratowego, biorąc pod uwagę fakt, że budynek nie znajduje się w
rejestrze zabytków, czyli mógł zostać całkowicie rozebrany, a mimo wszystko staramy się
stare fundamenty i ściany reaktywować i unowocześniać, tylko jakim kosztem? Dlaczego
inne budynki przy ulicy Sienkiewicza są rozbierane i wówczas koszty budowy jest
znacznie mniejsze? Teraz za trzydzieści cztery mieszkania komunalne płacimy dwanaście
milionów złotych, czyli jedno mieszkanie średnio kosztuje miasto trzysta pięćdziesiąt trzy
tysiące. Cały czas mamy problem z podatkiem śmieciowym, gdzie przychody sięgają
dwudziestu trzech milionów, a koszty dwudziestu pięciu. W poprzednich latach były to
jeszcze większe koszty. Nie bilansuje nam się w tej chwili w budżecie 2018 roku kwota
dwóch milionów złotych i dokładamy ze środków wszystkich mieszkańców Płocka. Skąd
taka niekonsekwencja, Panie Prezydencie, z Pana strony? Kiedyś Pan sam uzasadniał
likwidację dopłat do wody brakiem uzasadnienia, aby wszyscy mieszkańcy dopłacali do
większego zużycia wody innych. Nawet podawano bardzo jaskrawy przykład posiadania
basenów. Teraz tej konsekwencji już nie ma. Zadam w związku z tym pytanie: jaką
kwotę od momentu wprowadzenia podatku śmieciowego miasto dopłaciło do tego, aby
zbilansowała się kwota przychodów i kosztów? Czy to będzie już około dziesięciu,
dwunastu milionów? Cały czas konsekwentnie nie chce Pan wsłuchiwać się w głos
mieszkańców, a mowa tu o ponad dwóch tysiącach mieszkańców, którzy złożyli do Pana
wniosek o budowę nowego Przedszkola nr 17 przy ulicy Kossobudzkiego, nie ma również
tego w projekcie. Jeśli chwali się Pan budżetem najwyższym w historii samorządu, to
proszę również podejmować społecznie potrzebne działania inwestycyjne. Nie będę już w
stanowisku wymieniać wszystkich wniosków. Teraz odczytam je. Jako pierwszy zagwarantować w budżecie miasta Płocka na 2018 rok podwyżkę dodatków
motywacyjnych o kolejne 2% i dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli i dyrektorów

18

płockich placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie ogólnej 2 mln złotych. Źródło
finansowania: Rezerwy ogólne i celowe na 2018 rok - kwota 2 mln złotych. Kolejny wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy ulicach Słodowa/Kredytowa/Skłodowskiej” z następującym
opisem: w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektu budowy boiska
wielofunkcyjnego oraz rozpoczęcie zadania z kwotą 300.000 zł. Źródło finansowania:
zadanie 03/WSB/G Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka, kwota 300.000 złotych.
Kolejny wniosek - wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn.
„Budowa sięgacza ulicy Kątowej wraz z połączeniem z ulicą Lokalną” z następującym
opisem: w ramach zadania nastąpi rozpoczęcie zadania z kwotą 800.000, zadanie
wieloletnie. Źródło finansowania: zadanie 01/WSB/D/G Wydział Skarbu i Budżetu –
Dotacje dla gminnych instytucji kultury POKiS z kwotą 300.000 złotych. Kolejne źródło zadanie nr 01/WPRII/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział Informacji Miejskiej z
kwotą 200.000 złotych. I kolejna pozostała kwota 300.000 zł z zadania 01/WPRI/G
Wydział Promocji i Informacji – Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystki.
Kolejny wniosek - wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn.
„Remont budynków C1, C2 i A Szkoły Podstawowej nr 3” z następującym opisem: w
ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja remontu budynków Szkoły
Podstawowej nr 3 wraz z rozpoczęciem realizacji zadania z kwotą 760.000 złotych.
Źródło finansowania: zadanie nr 01/WPRII/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział
Informacji Miejskiej z kwotą 500.000 złotych oraz pozostała kwota 260.000 z zadania
01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i
Turystki. Kolejny wniosek - wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok
pn. „Remont chodników przy ul. Miodowej od garaży do Przedszkola nr 10” z
następującym opisem: w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja remontu
chodników oraz wykonanie zadania z kwotą 200.000 zł. Zadanie będzie finansowane z
03/WSB/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka, kwota 200.000 złotych. Nowe
zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Budowa placu zabaw wraz z boiskiem
wielofunkcyjnym na osiedlu Miodowa na wysokości budynków Miodowa Jar” z
następującym opisem: w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna
budowy placu zabaw i boiska oraz zostanie rozpoczęte zadanie inwestycyjne z kwotą
500.000 złotych. Źródło: zadanie 03/WSB/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka,
kwota 500.000 złotych. Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn.
„Budowa parkingów przy ulicy Na Skarpie” z następującym opisem: w ramach zadania
zostanie opracowana dokumentacja budowy parkingów przy ulicy Na Skarpie na działce
za garażami oraz nastąpi rozpoczęcie zadania z kwotą 500.000 złotych. Źródło
finansowania: zadanie nr 01/WSB/D/G Wydział Skarbu i Budżetu – Dotacje dla gminnych
instytucji kultury POKiS z kwotą 500.000 złotych. (niezrozumiały głos z sali) Słucham?
(niezrozumiały głos z sali).”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja bym prosił,
żeby replika ewentualnie bądź ad vocem było później. Proszę bardzo, proszę
kontynuować.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Kolejne zadanie - „Rozbudowa warsztatów
szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz przebudowa boisk i traktów
komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości” z
następującym opisem: w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna
rozbudowy warsztatów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową boisk i
ciągów komunikacyjnych wokół szkoły oraz zostanie rozpoczęte zadanie inwestycyjne z
kwotą 1.500.000 złotych. Źródło finansowania: Rezerwy ogólne i celowe na 2018 rok,
kwota 1,5 mln złotych. Wprowadzamy nowe zadanie do budżetu: „Remont części ulicy
Miodowej na wysokości osiedla Miodowa Jar” z następującym opisem: w ramach zadania
zostanie opracowana dokumentacja techniczna remontu ulicy oraz wykonanie zadania z
kwotą 600.000 złotych. Źródło finansowania: Zadanie 03/WSB/G - Analiza stanu
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zadłużenia miasta Płocka, kwota 600.000 złotych. Wprowadzamy nowe zadanie do
projektu budżetu pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa Jar” z
następującym opisem: w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna
rewitalizacji kolejnych budynków Miodowa Jar z kwotą 200.000 złotych. Źródło
finansowania: zadanie nr 01/WSB/D/G Wydział Skarbu i Budżetu – Dotacje dla gminnych
instytucji kultury POKiS z kwotą 200.000 złotych. Kolejne wprowadzenie do budżetu
zadania pn. „Remont ulicy Wyszogrodzkiej od ulicy Spółdzielczej do Kilińskiego – II etap”
z następującym opisem: w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja
techniczna remontu ulicy oraz nastąpi rozpoczęcie zadania z kwotą 1.000.000 złotych.
Źródło finansowania: zadanie nr 01/WSB/D/G Wydział Skarbu i Budżetu – Dotacje dla
gminnych instytucji kultury POKiS z kwotą 1.000.000 złotych. Kolejne nowe zadanie do
projektu budżetu: „Budowa ulic Granicznej i Wodnej wraz z infrastrukturą” z
następującym opisem: w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna
budowy ulic oraz rozpoczęcie zadania z kwotą 500.000 złotych. Źródło finansowania:
zadanie 01/WSB/G Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka, kwota 500.000 złotych.
Kolejne - wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu „Budowa parkingów przy ulicy
Słodowej 2 i 4 wraz z chodnikami i oświetleniem” z następującym opisem: w ramach
zadania zostanie opracowana dokumentacja budowy miejsc parkingowych oraz
chodników i oświetlenia z kwotą 400.000 złotych. Źródło: zadanie nr 01/WPRII/G Wydział
Promocji i Informacji – Oddział Informacji Miejskiej z kwotą 200.000 i pozostałe 200.000
z zadania 01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział Promocji, Współpracy z
Zagranicą i Turystyki. Kolejne zadanie do projektu budżetu - „Remont ulicy Kredytowej
wraz z chodnikami i parkingami” z następującym opisem: w ramach zadania zostanie
opracowana dokumentacja remontu ulicy Kredytowej wraz z chodnikami i miejscami
parkingowymi wzdłuż ulicy z kwotą 500.000 złotych. Źródło: zadanie nr 03/WSB/G
Wydział Skarbu i Budżetu – Analiza stanu zadłużenia z kwotą 500.000 złotych. Kolejne
wprowadzenie nowego - „Remont Płyty Grobu Nieznanego Żołnierza wraz z otoczeniem”
z następującym opisem: w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja remontu
Płyty Grobu wraz z otoczeniem oraz wykonanie zadania z kwotą 400.000 złotych. Źródło:
zadanie nr 01/WSB/D/G Wydział Skarbu i Budżetu – Dotacje dla gminnych instytucji
kultury POKiS z kwotą 400.000 złotych. Kolejne - „Budowa parkingu przy ulicy Medycznej
na wysokości Przychodni ROKA” z następującym opisem: w ramach zadania zostanie
opracowana dokumentacja techniczna budowy parkingu oraz wykonanie zadania z kwotą
300.000 złotych. Źródło: zadanie nr 01/WSB/D/G Wydział Skarbu i Budżetu – Dotacje dla
gminnych instytucji kultury POKiS z kwotą 300.000 złotych. Kolejny – wprowadzić do
budżetu „Budowa ulicy Wysokiej na terenie osiedla Góry – II etap” z kwotą 500.000
złotych i następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie rozpoczęta
budowa ulicy Wysokiej wraz z infrastrukturą – II etap, zadanie wieloletnie. Źródło:
zadanie 01/WPRI/P Wydział Promocji i Informacji – Oddział Promocji, Współpracy z
Zagranicą i Turystyki, kwota 500.000. Kolejne, nowe zadanie - „Remont ogrodzenia
Żłobka Miejskiego nr 3 oraz budowa śmietnika” z następującym opisem: w ramach
zadania zostanie opracowana dokumentacja remontu ogrodzenia Żłobka Miejskiego nr 3
oraz budowy śmietnika. Źródło finansowania: Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i
Informacji – Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki, kwota 165.000.
Kolejne - „Budowa ulicy Górnej od ul. Słonecznej do ul. Dolnej” z kwotą 200.000 złotych
i następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie opracowana
dokumentacja techniczna ulicy Górnej na odcinku od Słonecznej do ul. Dolnej oraz
rozpoczęcie zadania. Źródło finansowania: zadanie 03/WSB/G Analiza stanu zadłużenia
miasta Płocka, kwota 200.000 złotych. Kolejne - „Budowa ulicy Żytniej” z następującym
opisem: w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektu budowy ulicy z
kwotą 50.000 złotych. Źródło: zadanie nr 01/WPRII/G Wydział Promocji i Informacji –
Oddział Informacji Miejskiej z kwotą 50.000 złotych. Kolejne zadanie wprowadzić do
budżetu nowe - „Budowa Przedszkola nr 17 przy ul. Kossobudzkiego” z następującym
opisem: w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektu budowy
przedszkola z kwotą 200.000 złotych. Źródło: zadanie nr 01/WSB/D/G Wydział Skarbu i
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Budżetu – Dotacje dla gminnych instytucji kultury POKiS z kwotą 200.000 złotych.
Kolejne zadanie, tutaj jest rozszerzenie zadania oraz zwiększyć na 2018 rok kwotę dla
Miejskiego Zarządu Dróg, Zadanie 06/MZD/G Utrzymanie bieżące ulic i obiektów
inżynierskich na drogach gminnych, o remont wjazdu na teren Przychodni ZOZ na terenie
Osiedla Góry z kwotą 60.000 złotych. Źródło finansowania: zadanie 01/WOPIV/G Wydział
Organizacyjny – Oddział Umów i Regulacji Prawnych z kwotą 60.000. Kolejne, nowe „Budowa parkingów przy ul. Norwida – II etap” z kwotą 200.000 złotych i następującym
opisem: w ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna
budowy parkingów – II etap, dojazd do garaży przy ul. Norwida. Źródło: zadanie
01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i
Turystyki, kwota 200.000. Kolejne, nowe zadanie - „Budowa ulicy Ruczajowej wraz z
infrastrukturą” z kwotą 100.000 złotych i następującym opisem: w ramach powyższego
zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna ulicy Ruczajowej oraz rozpoczęcie
zadania. Źródło: Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział Promocji,
Współpracy z Zagranicą i Turystyki, kwota 100.000. Nowe zadanie - „Rozbudowa
budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie” z
następującym opisem: w ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji
technicznej na rozbudowę budynku w ramach której powstanie 12 nowych pracowni do
nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych z kwotą 100.000 złotych. Źródło:
zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział Promocji, Współpracy z
Zagranicą i Turystyki, kwota 100.000. Kolejne, nowe zadanie - „Modernizacja drogi
osiedlowej wraz z budową chodników i miejsc parkingowych przy budynku Czwartaków
4” z następującym opisem: w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja
techniczna modernizacji drogi wraz z infrastrukturą drogową z kwotą 60.000 złotych.
Źródło: zadanie 01/WOPRII/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział Informacji
Miejskiej z kwotą 60.000 złotych. I kolejny wniosek - zagwarantować w budżecie miasta
Płocka na 2018 rok podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi placówek
oświatowo-wychowawczych w wysokości 3 mln złotych. W projekcie budżetu
zaplanowano podwyżki na poziomie 180 złotych do etatu, natomiast pierwotny wniosek
Klubu Radnych Klubu PiS dotyczył łącznej kwoty 300 złotych na etat, w związku z tym
jest to różnica tych 120 złotych. Źródło finansowania: kwota 3 mln z rezerwy ogólnej i
celowej budżetu na 2018 rok. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Radnemu Tomaszowi Kominkowi.
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Szanowni Radni! Szanowni Państwo! Za nami kolejny rok działalności w płockim
samorządzie, a jednocześnie przed nami ostatnie dziesięć intensywnych miesięcy
aktualnej kadencji. Budżet na rok przyszły oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata
kolejne, czyli dokumenty nad którymi dziś debatujemy, są pod wieloma względami
rekordowe. Ponad miliardowy budżet oraz ponad trzysta dwadzieścia, w zasadzie trzysta
trzydzieści milionów na inwestycje, z których lwia część to miliony pozyskane z Unii
Europejskiej, to robi duże wrażenie. Jesteśmy przekonani, że obwodnica, nowa
Przemysłowa i Kostrogaj, czy też uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Trzepowie to
inwestycje, które znaczącą wpłyną na rozwój gospodarczy Płocka i tworzenie nowych
miejsc pracy. Inwestycje w mobilność miejską, nowoczesne autobusy i wiaty,
modernizacje ulic i chodników, nowe ścieżki rowerowe, place zabaw, czy liczne
inwestycje w infrastrukturę sportową przyczynią się do lepszego poziomu życia i
zadowolenia mieszkańców Płocka. Autopoprawka do budżetu na rok przyszły, którą
zaproponował Prezydent, uwzględnia większość postulatów Klubu Radnych Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Zwiększamy o sto tysięcy złotych wsparcie dla klubów
sportowych, zwiększamy o sto siedemdziesiąt tysięcy złotych budżet na nasadzenia
zieleni w mieście. Pojawiły się zadania, o które apelował Michał Twardy. Do zadań MZD
została dopisana modernizacja ulicy Batalionu „Parasol”, a MOSiR otrzyma już
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wspomniane półtora miliona złotych na modernizację boiska w Borowiczkach i dużego
boiska trawiastego na obiektach Stoczniowca. Autopoprawka zwiększa również o
osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych budżety rad mieszkańców osiedli, które w nowych
składach, ku naszemu zadowoleniu, działają bardzo sprawnie i bardzo efektywnie. Nie
jest to pełna kwota, o którą wnioskowaliśmy, jednak wspólnie z Prezydentem ustaliliśmy,
że wprowadzimy do Budżetu Obywatelskiego Płocka pulę środków o którą będą mogły się
ubiegać jedynie rady osiedlowe. Uzgodniliśmy również, że pion Prezydenta Dyśkiewicza,
a konkretniej WKŚ, przygotuje specjalny program dofinansowań dla płockich rodzinnych
ogrodów działkowych, na które zostanie przeznaczone dwieście tysięcy złotych.
Dzisiejsza sesja będzie prawdopodobnie bardzo długa, szczególnie w tym punkcie,
dlatego zamiast obszernych wystąpień radnych naszego klubu przygotowaliśmy dla
Państwa krótki, kilkuminutowy film, który wyjaśni, dlaczego będziemy głosować za
zaproponowanym projektem budżetu na 2018 rok. Proszę obsługę auli o przygaszenie
świateł i włączenie filmu, a Państwa zachęcam do jego obejrzenia.”
Film. (załącznik nr 21 do niniejszego protokołu)
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Z tego miejsca w imieniu Klubu Radnych
Polskiego Stronnictwa Ludowego dziękuję wszystkim za współpracę i zachęcamy do
kontaktu w nadchodzącym roku. Jednocześnie chcielibyśmy wszyscy życzyć
mieszkańcom Płocka udanej zabawy sylwestrowej i wszelkiej pomyślności w 2018 roku.
Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Radnemu Arturowi Krasowi.
Pan Radny Artur Kras powiedział: „Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Panie Prezydencie! Szanowni Goście! Szanowni Mieszkańcy! Budżet roku 2018 jest
niewątpliwie budżetem wyzwań. Budżetem wyzwań choćby z tego względu, że jest to
najwyższy budżet w historii naszego miasta i jednocześnie budżet, w którym wskaźnik
inwestycji sięga trzydziestu procent. To jest również najwyższy wskaźnik w historii
naszego miasta. Przy czym trzeba zwrócić uwagę, że te inwestycje to są nie tylko
inwestycje w główne projekty takie jak obwodnica, ale też na każdym z dwudziestu jeden
osiedli naszego miasta będą się odbywały inwestycje. Z takich najbliższych mi miejsc –
po czterdziestu pięciu latach doczeka się modernizacji boisko przy Szkole nr 16. Ponadto
będzie dokończona ścieżka rowerowa przy ulicy Kobylińskiego. To tylko dwa małe
przykłady. Natomiast, jeśli chodzi o inne potrzeby, to niestety kołdra jest krótka.
Potrzeby inwestycyjne miasta Płocka sięgają w tym momencie ponad dwóch miliardów
złotych. Gdyby nam się udało zachować taki budżet na następne lata, wiadomo, byśmy
to zrealizowali bardzo szybko. I należałoby życzyć sobie, aby nasze budżety na kolejne
lata były w podobnej wysokości i aby były podobnie optymistyczne. Co jest jeszcze warte
i godne podkreślenia, że tak wysoki budżet miasta jest przewidywany przy zapewnieniu
stabilnego finansowania, gdzie obsługa zadłużenia nie przekroczy pięciu procent naszego
budżetu. To jest również jeden z lepszych wskaźników w Polsce, a na Mazowszu na
pewno. Na co jeszcze zwracam uwagę, znaczy zwracamy uwagę, że w budżecie miasta
oprócz inwestycji nie zabrakło również pieniędzy na podwyżki płac dla pracowników sfery
budżetowej. Wiadomo jak wygląda sytuacja, że do radnych należy decyzja, czy
inwestujemy w kolejną ulicę, czy też przeznaczamy środki właśnie na podwyżki. W tym
roku 2018 myślę, że udało się wypracować złoty środek. I w związku z tak
zrównoważonym budżetem Klub Radnych Platformy Obywatelskiej nie ma wątpliwości co
do głosowania za przyjęciem tego projektu. Dziękuję.”

22

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Iwonie Jóźwickiej.
Pani Radna Iwona Jóźwicka powiedziała: „Szanowni Mieszkańcy! Szanowni Radni!
Szanowni Przewodniczący! Po tych pięknych wystąpieniach to moje wystąpienie wypadnie
blado, ponieważ ja będę mówiła o kotach. Taka dygresja na marginesie. Ale to jest
bardzo poważny, proszę Państwa. Chciałam zauważyć, że wszystkie gminy w Polsce
realizują program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Jest to zadanie własne gminy wynikające z ustawy. Organizacje, które działają
prozwierzęce na terenie Płocka – i tu Panu Prezydentowi dziękuję, że się odwołał do
organizacji prozwierzęcych i że będzie miał na uwadze potrzeby tych organizacji, to jest
bardzo ważna rzecz, która dzisiaj też padła, zaraz powiem dlaczego. W tym programie,
który tutaj Rada nasza podejmie, uchwali do marca roku 2018, są wymieniane bardzo
ważne kwestie, między innymi w tych kwestiach też poruszamy jako… są organizacje
prozwierzęce, które posłużą tutaj do wykonania tego programu opieki i zapobiegania
bezdomności zwierząt. W Płocku działa pięć organizacji, z czego cztery organizacje:
Płockie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Fundacja Pomocy Zwierzętom „Pomagamy
płockim zwierzakom” oraz Płockie Towarzystwo Pomocy Zwierzakom Arka i OTOZ
Animals, to jest czwarte, przyjmują pod opiekę koty, które nie są przyjmowane przez
schronisko płockie. Tych kotów naprawdę jest ogromna ilość. Są to kocięta, koty, które
ulegają różnym wypadkom komunikacyjnym, zwierzęta chore, które nie są przyjmowane
przez nasze schronisko. I proszę sobie wyobrazić, że pod opieką tych czterech organizacji
jest ponad sto pięćdziesiąt kotów. Ja wiem, że dla kogoś kto po prostu słyszy tylko tą
liczbę, to nie ma to wyobrażenia, ale wyobraźmy sobie – ja to powtórzyłam też moim
kolegom klubowym – jak bym w tej chwili do tej sali wpuściła te sto pięćdziesiąt kotów,
które zostały podjęte z ulicy przez te organizacje, może wtedy by sobie Państwo
unaocznili jaki to jest poważny problem. Nie ma dnia, żeby do tych organizacji, czy do
Wydziału Zarządzania Kryzysowego nie było telefonu dotyczącego właśnie kotów wolno
żyjących. Te koty dzielą społeczeństwo Płocka, ponieważ mają tyle samo zwolenników, co
i przeciwników i naprawdę są poważnym problemem. Ponadto koty, które przyjmują do
siebie te organizacje prozwierzęce przyjmują je na jakiś czas. Wymagają leczenia, opieki
i miejsca przetrzymywania. Chciałam powiedzieć, że nasze miasto skłoniło się do grantów
dla organizacji prozwierzęcych. Ten grant to jest dziesięć tysięcy złotych rocznie. Jest to
kwota bardzo mała. Nie wszystkie organizacje skorzystały z tego funduszu grantowego,
ale taka rzecz istnieje. W rezultacie nasze miasto na potrzeby kotów wolno żyjących
rocznie przekazuje sto trzydzieści, w porywach sto czterdzieści tysięcy złotych i to jest po
prostu wszystko, razem z tymi grantami, sto czterdzieści tysięcy złotych. I, proszę
Państwa, ze względu na to, że ta ilość kotów będących pod opieką fundacji i
stowarzyszeń jest tak ogromna proponuję, składam tutaj dwa wnioski, które dotyczą
właśnie tych kotów wolno żyjących, które się łączą ze sobą, ale są to dwa odrębne
wnioski. Proszę o utworzenie w budżecie miasta Płocka na rok 2018, wprowadzenia
nowego zadania inwestycji – utworzenie przytuliska dla kotów na terenie miasta Płocka
Jar Rzeki Brzeźnicy, działka 57/3 (obręb 13). Muszę powiedzieć tutaj, że taki wniosek
inwestycyjny przygotowany przez WKŚ II leży w Urzędzie Miasta już od 15 maja 2015
roku. To schronisko miałoby być miejscem przebywania osiemdziesięciu kotów wraz z
niezbędnym zapleczem administracyjno-socjalnym oraz weterynaryjnym. Całkowity koszt
przytuliska to jest dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa osiemset złotych, realizowany
w dwóch etapach. Pierwszy etap 2018 rok – osiemset tysięcy złotych, drugi etap w 2019
roku. Źródło finansowania jakie proponuję, to jest Wydział Skarbu i Budżetu – dotacje
dla gminnych instytucji kultury 07/POKiS/18/G. Drugi wniosek mój. Proszę o
umieszczenie w projekcie budżetu miasta Płocka na 2018 rok wprowadzenie nowego
zadania – zakupu inwestycyjnego, utworzenie w strukturach organizacji Straży Miejskiej
ekopatrolu, którego celem będzie egzekwowanie przepisów związanych z ochroną
zwierząt, z odpadami, ochroną środowiska, a także podejmowaniu działań
proekologicznych i proedukacyjnych. Wniosek inwestycyjny z dnia 11 maja 2016 roku
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przygotowany przez pion Prezydenta Dyśkiewicza. Całkowity koszt realizacji - sto
trzydzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych, to samo źródło pozyskania, czyli
Wydział Skarbu i Budżetu 07/POKiS/18. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Wojciechowi Hetkowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie
Prezydencie! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Zaczynając swoją wypowiedź
chcę przyłączyć się tutaj do głosu Pani Iwony Jóźwickiej. Popieram te inicjatywy.
Jesteśmy krajem zmierzającym w kierunku Europy, w kierunku krajów cywilizowanych,
gdzie stosunek do zwierząt jest znacznie inny niż krajów Trzeciego Świata i mam
nadzieję, że również te inicjatywy, o których mówiła Pani Iwona Jóźwicka, znajdą tutaj
nasze wsparcie, niekoniecznie zapisami w budżecie akurat dzisiaj, ale prosiłbym o to,
żeby Pan Prezydent i jego ekipa gdzieś tam z tyłu głowy zawsze o tym pamiętali i mam
nadzieję, że uda to się zrealizować. I teraz przechodząc do budżetu. Ja patrzę na ten
budżet jako ósmy budżet, który rozpatrujemy od roku 2010 i myślę, że należy przy
jakiejś analizie i propozycjach związanych z tym budżetem korzystać z tego, co się przez
te osiem lat wydarzyło. Jest to kolejny budżet, który jest budżetem pełnym logiki, jest
budżetem kontynuującym pewne przedsięwzięcia zapoczątkowane w 2010 roku w sposób
bardzo widoczny, bardzo wyraźny. Jest to również budżet, który jest potwierdzeniem
tego, że obietnice wyborcze składane przez ludzi ubiegających się o funkcje publiczne w
mieście są ważne i znajdują odbicie potem w praktyce, że nie kończą się w dniu, kiedy
został ogłoszony wynik wyborów, ale trwają od początku do końca i ten budżet na rok
2018 doskonale wypełnia wszystkie te funkcje, o których mówiłem. Jest to budżet, który
na pierwszy rzut oka, zresztą jak wszystkie poprzednie, ale w tym budżecie jest to
szczególnie widoczne, w sposób wyraźny pokazuje, że działania płockiego samorządu i
propozycje zgłaszane przez Prezydenta Płocka podporządkowane są dotacjom unijnym,
podporządkowane są czemuś co musimy wykorzystać w pełni i zwycięzcami polskiej
akcesji do Unii będą te samorządy, mieszkańcy tych miast, które potrafią robić to w
sposób bardzo dobry i niewątpliwie miasto Płock do takich miast się zalicza, należy
się z tego cieszyć. Dzisiaj wiemy o tym, że wiele zadań, które każdy z nas mógłby tutaj
zgłosić, odeszło troszeczkę w cień z tego i wyłącznie jednego powodu, że dotacje unijne
są, po pierwsze, trudne do pozyskania i muszą być obudowane środkami własnymi, tym
wkładem własnym, co zubaża inne zadania bieżące, które nie mogą być funkcjonowane z
Unii. I cieszę się bardzo, że pomimo tego, że niekiedy wydaje się, że z punktu widzenia
socjotechniki Prezydenta Płocka mogą być to błędne, że Prezydent nie ugina się pod
presją potrzeb chwili, tylko robi to co za kilka lat, czy może już w przyszłości jeszcze
bliższej będzie już niemożliwe do osiągnięcia z wielu powodów. Z powodów takich, że
choćby, że Polska za chwilę zmieni status swój, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych środków
z Unii, a być może nawet z różnych innych powodów w budżecie Unii Europejskiej środki
na Polskę będą znacznie, znacznie mniejsze. Cieszy to, że potrafimy zaciągać te kredyty.
Jeszcze bardziej cieszy to, że potrafimy tymi kredytami gospodarować w sposób
rozsądny, logiczny, w sposób dający mnie przeświadczenie, że wszystko to, co się dzieje
wokół obsługi kredytu jest monitorowane na bieżąco, a wskaźniki, które tutaj były
przytaczane, związane chociażby z funkcjonowaniem agencji Fitch Rating pokazują, że
się tutaj nie mylę. Jesteśmy w stanie znajdować środki na spłacanie zobowiązań
zaciąganych przez poprzedników również i nie powoduje to dramatycznych zawirowań,
jeśli chodzi o sytuację finansową miasta. Podporządkowanie się, czy realizacja, czy
nadanie priorytetu zadaniom finansowanym z Unii jest koniecznością, nawet jeżeli
spowoduje to, że na kilku osiedlach będzie pewien niedosyt, że oto ich właśnie zadanie
schodzi na dalszy plan. To myślę, że płocczanie rozumieją, a dowodem na to był
chociażby ostatnio przeprowadzony sondaż popularności kandydatów na prezydenta w
wyborach 2018 roku, bardzo się cieszę, że ekipa Pana Prezydenta Nowakowskiego przy
współudziale radnych, za dostrzeżenie tego, naszej funkcji wielokrotnie dziękuję Panu,
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Panie Prezydencie. Świadczy to o tym, że ważne zadania priorytetowe są podnoszone w
sposób bardzo konsekwentny i odważny. Pewnie lepiej byłoby z punktu widzenia
socjotechniki zaniechać paru przedsięwzięć, które może nie są tak bardzo widoczne i tak
bardzo dostrzegane przez każdego z mieszkańców jak chociażby, wymienię pierwszy
lepszy przykład, chociażby rozdziału kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej i
przeznaczać to na chodnik, uliczkę, pojemniczek i parę innych rzeczy drobnych
cieszących każdego z nas. Cieszę się bardzo, że z wielką konsekwencją realizowana jest
ulica Przemysłowa. Ulica, która otwiera wielkie szanse dla płockiej przedsiębiorczości, a
co się z tym wiąże również otwiera nowe szanse na nowe podatki, na wzrost przychodów.
Bardzo się cieszę, że bardzo konsekwentnie realizowana jest obwodnica Płocka. Kiedyś
nawet już taką dyskusję żeśmy prowadzili w jakimś tam kręgu, że przecież z punktu
widzenia osiągnięcia wielkiego sukcesu propagandowego wystarczyłoby doprowadzić do
ulicy Bielskiej i pokazać, że oto właśnie centrum jest - praktycznie rzecz biorąc - centrum
jest odkorkowane, wprowadzić ograniczenia dla ruchu, wprowadzić dodatkowe
ograniczenia dla ruchu samochodów z Orlenu i powiedzieć sukces super. Wówczas to
zadłużenie Płocka pewnie by było mniejsze, bo nie musielibyśmy brać środków
finansowych na trzeci etap obwodnicy. Pewnie również nie każdy obywatel Płocka
dostrzeże to, że powstanie kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt kolejnych kilometrów dróg
rowerowych. Pewnie nie każdy z nas doceni to, że oto za chwilę pojawi się dwadzieścia
parę, czy trzydzieści parę autobusów ekologicznych. W sumie tak przeciętnemu
mieszkańcowi Płocka to, czy on jedzie autobusem ekologicznym, czy autobusem
konwencjonalnym pewnie wielkiego znaczenia nie robi. A to znowu byłby przyczynek do
tego, żebyśmy to zadłużenie mieli mniejsze. Ja się bardzo cieszę, że taki sposób
rozumowania nie obowiązuje wśród decydentów w tym mieście i podejmujemy wspólnie
bardzo odważne decyzje. Decyzje, powiedziałbym, o znaczeniu wykraczającym daleko,
daleko poza kolejny rok budżetowy. Można byłoby na przykład wykonać ruch następujący
– zrobić sobie nabrzeże wiślane w znacznie okrojonym programie funkcjonalnym, zrobić
to co na górze, nie robić kanalizacji, nie robić tego co pod ziemią, tego co nie widać.
Efekt wizualny kapitalny, ludzie wychodzą sobie na spacer, widzą sobie jak to fajnie
wygląda, natomiast dzięki temu, że wydamy ileś tam milionów dodatkowo otworzymy
nowe miejsca pracy, szansę na otworzenie nowych miejsc pracy, na rzeczywistą
aktywizację tego miejsca w Płocku. Bardzo również się cieszę, że miasto jest bardzo
konsekwentne, jeśli chodzi o swoje podejście do problemów oświaty. Ja patrzyłem
niedawno na takie zestawienie jak samorządy funkcjonują… jak finansują oświatę w
oparciu wyłącznie o subwencję. Takich samorządów jest kilkanaście procent. Płock
dokłada tutaj systematycznie i konsekwentnie duże środki. Te środki przeznaczane są na
rozbudowę bazy. Te środki przeznaczane są również, co bardzo cieszy, na podwyżki
nauczycieli oraz pracowników oświaty. Bardzo się cieszę i tu mówię już lekko jako
przedstawiciel środowiska politycznego dla którego było to zawsze ważne, że jednym z
ważniejszych punktów budżetu jest jednak inwestycja w mieszkalnictwo. Program
„Mieszkania na start” daje ogromną szansę ludziom młodym. Daje szansę na to, że ci
młodzi tutaj ludzie pozostaną. I dobrze, że w budżecie 2018 roku dwa takie budynki są
zapisane. Podzielę jednak pogląd, że musimy zmienić chyba jednak podejście troszeczkę
do budowy mieszkań w Płocku. Podzielam pogląd, że są to mieszkania za drogie, że brak
jest programu taniego budownictwa mieszkaniowego. Że można to robić pokazano to
chociażby przy realizacji obiektów tam Miodowa Jar, gdzie cena była już zupełnie do
przyjęcia. Cena była rewelacyjna. Cena była konkurencyjna w stosunku do oferty
deweloperów. Myślę, że powinniśmy to zmienić i nie upajać się może tak czymś takim, że
oto właśnie na ulicy Kleeberga powstanie budynek na miarę oczekiwań dwudziestego
nieomalże drugiego wieku, który będzie spełniał oczekiwania norm, które będą wchodziły
w życie w latach trzydziestych, a więc powiedzmy za lat dwanaście, czy za lat trzynaście.
Według mnie lepiej jest zrobić więcej tych mieszkań bez silenia się na coś, co tak
naprawdę wielu mieszkańcom oczekującym na swoje mieszkanie jest zupełnie
niepotrzebne. Przypominam, że w kolejce tej takiej, która jest rozpatrywana w ramach
list przydziału mieszkań, to jest pewnie ze sto dwadzieścia osób. W każdym roku ja nie
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bardzo widzę możliwość zaspokojenia tego problemu tylko i wyłącznie w oparciu o
budownictwo to, które w tej chwili w mieście jest realizowane. Bardzo pozytywnie, tu
mówię już o naszym środowisku politycznym, mamy to przedyskutowane również z
Jackiem Jasionem, poniekąd mówię również w jego imieniu, to że Płock jest aktywny
bardzo, jeśli chodzi o problemy służby zdrowia. Jeśli ja słyszę, że ZOZ notuje
kolejną stratę, że ta kolejna strata ZOZ-u jest zapisana w budżecie, ja tego nie potrafię
zrozumieć, bo wystarczyłoby, żeby nie dopłacać do usług medycznych na które czekają
mieszkańcy i wtedy pewnie wtedy to zadłużenie tego ZOZ-u byłoby znikome albo
wynikające tylko i wyłącznie z dających się usuwać niedoskonałościach w zarządzaniu, bo
nie ma instytucji idealnie zarządzanych. Również bardzo mnie to cieszy, że wśród wielu
ogromnych zadań znajdują się również i te zadania mniejsze, że konsekwentnie
realizowane są place zabaw, że konsekwentnie realizowane są zadania związane
chociażby jednak z zazielenianiem, pewnie może nie na taką skalę jakiej byśmy
oczekiwali, ale że to dalej się posuwa. Niedosytem na pewno – i to chciałbym o tym
powiedzieć – to jest jednak proces rewitalizacji starówki. W tym tempie i przy tym
podejściu – mam tu na myśli finansowanie tego przedsięwzięcia – niestety nie nadążymy.
Te budynki, które powstają, będą powodowały, nawet nie będą stanowiły, nie wiem,
jednej dziesiątej tego co w tym czasie tracimy. Wystarczy przejść się po mieście na
spokojnie i zobaczyć jak to wygląda. Musimy, po zakończeniu tych wielkich inwestycji
komunalnych, moim zdaniem, powinniśmy znacznie zwiększyć nakłady na budownictwo,
na rewaloryzację, tak to powiem, starówki, bo w momencie, kiedy tutaj nie będą
powstawały nowe obiekty, to o procesie rewitalizacyjnym po prostu zapomnimy. Tu musi
przyjść nowa grupa osób aktywnych, osób które będą zmieniały wizerunek tego
przepięknego miejsca. Reasumując ja nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, że ten
budżet należy poprzeć, mając spory niedosyt w wielu przedsięwzięciach związanych
chociażby z tym co się dzieje w okręgu wyborczym, który tutaj reprezentuję, choć z
wielką radością i z wielką satysfakcją chcę odnotować, że ta kadencja przyniosła dla
Borowiczek rzeczywiście duży postęp, że powstała ulica Hercerska, że powstała ulica
Borowicka. Bardzo dziękuję, Panie Prezydencie, za ulicę Pocztową i mam nadzieję, że w
budżecie 2019 roku będą pokazywały się kolejne ulice, te które do tych trzech, bo już
mówię o ulicy Pocztowej jako o czymś pewnym, będą dobudowywane, będą rozbudowane
te ulice, które tam przylegają. I, Panie Prezydencie, jeszcze jeden duży niedosyt to jest
przebicie ulice Kutrzeby. Ja rozumiem i bardzo dziękuję Panu Prezydentowi Terebusowi,
że w swoich działaniach i w swoich kontaktach z deweloperami doprowadził do tego, że
zapaliło się światełko nadziei, ale niestety powiem szczerze, że ja nie wierzę
deweloperom, jeśli chodzi o realizację przedsięwzięć, które nie są dla nich
przedsięwzięciami typowo komercyjnymi. Przykładem tego jest ulica Żyzna, o której
mówimy od wielu, wielu lat i widzimy, że będziemy o niej mówili jeszcze wiele, wiele
długich lat i obawiam się, że tak może być z ulicą Kutrzeby, ulicą niezmiernie potrzebną.
Jest to fragment, nie wiem, tam około stu metrów, który zmieniłby również oblicze
Podolszyc. Ja zachęcam Panów, Państwa do przejechania się w godzinach od tak 13.30
do godziny 18.00 po ulicy Armii Krajowej. Stoi się tam już w tej chwili po kilkanaście
minut w korkach podczas, kiedy zbudowanie ulicy Kutrzeby rozwiązałoby ten problem w
sposób radykalny. Niemniej jednak chcę wyraźnie powiedzieć, że z przyjemnością będę
głosował za tym budżetem, dziękując Panu Prezydentowi za jego aktywność, za jego
wizję rozwoju Płocka nie tylko na dzień dzisiejszy, ale tą wizję długofalową, za ogromną
konsekwencję w realizacji obietnic wyborczych, jak również dziękuję za to, że ja mam
dzisiaj świadomość i pewność tego, że jest ekipa, która nad finansami tego miasta
panuje w sposób gwarantujący to, że ja nie widzę żadnych zagrożeń dla przyszłości
Płocka, dla jego rozwoju z racji tej, że są środowiska, które straszą tym ogromnym
zadłużeniem, które – po pierwsze – nie jest aż tak duże biorąc pod uwagę wszystkie
wskaźniki, a po drugie bez którego nie mielibyśmy nawet możliwości rozmawiać dzisiaj
na temat obwodnicy, ulicy Przemysłowej, o remontach wielu ulic, o nabrzeżu wiślanym i
kilku innych przedsięwzięciach, które w sposób fantastyczny zmieniają Płock. Jeszcze
przepraszam, jeszcze powiem jedną rzecz. Ja oczywiście mógłbym również tutaj z Panem
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Jackiem Jasionem zająć Państwu jeszcze około godziny i ze spisu płockich ulic wybrać
około stu wniosków, z których na każdy przeznaczylibyśmy po sto tysięcy na rozpoczęcie
tej realizacji, tylko obawiam się, że już by zbrakło pieniędzy z funduszu POKiS, a potem
zakończenie tych inwestycji spowodowałoby to, że budżet musiałby mieć nie dwa
miliardy, jak powiedział Radny Artur Kras, tylko pewnie trzy miliardy, a to nawet przy
najlepszym zarządzaniu miasta raczej jest to niemożliwe. Dlatego tych wniosków po
prostu nie składam, jakkolwiek ze wszystkimi złożonymi przez Klub Prawa i
Sprawiedliwości się zgadzam, co jest niewątpliwie potrzebne, ale na pewno ja na nie nie
będę głosował.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Radnemu Adamowi Modliborskiemu.
Pan Radny Adam Modliborski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Szanowni Radni! Szanowni Państwo! W kontekście budżetu na 2018 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej w imieniu mieszkańców chciałbym się upomnieć o osiedle Miodowa
Jar. Mieszkańcy uważają, że Pan, Panie Prezydencie, o nich zapomniał. Wraz z kolegami
Radnym Andrzejem Aleksandrowiczem oraz Radnym Tomaszem Korgą w lutym tego roku
spotkaliśmy się z mieszkańcami tego osiedla, którzy przedstawili nam swoje problemy.
Informacje przez nas otrzymane to między innymi to, że mają najgorszą drogę w Płocku.
Ulica ta jest w opłakanym stanie. Bieżące naprawy niewiele pomagają. Potrzebny jest
kompleksowy remont. Najistotniejszym argumentem przemawiającym za remontem tej
drogi jest to, że jest to jedyna dojazdowa ulica do osiedla, a jej fatalny stan naraża
pojazdy mieszkańców na uszkodzenia. Kolejna sprawa. Na osiedlu Miodowa Jar dzieci nie
mają gdzie się bawić. Brakuje placu zabaw. Obecnie znajduje się tam jedynie stół do gry
w tenisa stołowego oraz skromne urządzenie do zabaw. Plac jest rozległy i zdecydowanie
można go lepiej zagospodarować. Młodzież chciałaby mieć boisko do gry. Teren jest
rozległy, wystarczający do stworzenia boiska, co ważne na uboczu osiedla. Samo
przystosowanie nawierzchni do gry w piłkę, postawienie najprostszego ogrodzenia i
dwóch bramek nie powinno być kosztowne. Można dodatkowo zainstalować dwa słupki do
ewentualnego rozciągnięcia siatki, co umożliwiłoby grę również w piłkę siatkową. Na
osiedlu brakuje również śmietniczek oraz ławek. Nie wszyscy mieszkańcy czują się
bezpieczni. W ostatnim czasie ktoś podpalił klatkę. Zdecydowanie potrzebny jest
monitoring na osiedlu Miodowa Jar. Chciałbym w tym miejscu przytoczyć słowa
mieszkanki tego osiedla, która napisała tak: nie sądziłam, że tak można komuś umilać
życie, że człowiek idzie do dzieci do szkoły i jak wróci, że będzie wszystko okej. Kładzie
się spać ze strachem, czy nie wydarzy się nic. To są słowa mieszkanki, która napisała
ponad tydzień temu do mnie na Facebooku. W budżecie na 2018 rok oraz w WPF-ie poza
przebudową jednego w 2018 roku oraz jednego budynku w 2019 roku brakuje inwestycji
zgłoszonych przez mieszkańców. Żaden z wymienionych problemów nie został ujęty, choć
w tym temacie wielokrotnie były składane interpelacje. Brak zapisanych środków na
drogę, plac zabaw, boisko, brak ławek, śmietniczek. Zachęcam, aby Pan, Panie
Prezydencie, spotkał się z mieszkańcami. Tam mieszkają ludzie, którzy chcą normalnie
żyć i funkcjonować. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Iwonie Jóźwickiej.
Pani Radna Iwona Jóźwicka powiedziała: „Szanowni Państwo! Ja jeszcze ad vocem do
tego co powiedziałam. Chciałam powiedzieć, że mam świadomość, że mój wniosek może
być odrzucony, ale zanim Państwo przystąpią do głosowania, to proszę naprawdę do tego
podejść z sercem, ponieważ te moje wnioski mają na celu przede wszystkim ograniczenie
tej kociej populacji, widzą to mieszkańcy i mam przy sobie siedemset sześćdziesiąt osiem
podpisów mieszkańców Płocka, którzy po prostu chcą tego przytuliska kociego, chcą tego
ekopatrolu. Jeszcze jedną taką rzecz, bo ktoś tu może mi zarzucić, o proszę, obudziłam
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się, wyskoczyłam wtedy, kiedy ten budżet już jest pozapinany. To nie jest tak, ponieważ
ja w tych sprawach interpelowałam, odbywały się liczne spotkania, czy u Pana
Wiceprezydenta Dyśkiewicza, czy z Panią Dyrektor w Wydziale Kształtowania Środowiska,
z organizacjami, także to nie jest dzisiejsze jakieś tam jednorazowe moje podejście do
tej sprawy. Ponadto, proszę Państwa, to jest akt desperacji organizacji prozwierzęcych
wyrażony moimi ustami. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Darii Domosławskiej.
Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo!
Szanowni Mieszkańcy! Przygotowując się do dzisiejszej sesji Rady Miasta nie ukrywam,
że analizowałam również to co się dzieje na terenie naszego kraju. Myślę, że podobnie
jak wiele miast polskich za kilka godzin my również będziemy tymi szczęśliwcami,
będziemy mieli uchwalony budżet na 2018 rok. Zacznę od tego, że praktycznie w całej
Polsce w mediach podkreślana jest rola Unii Europejskiej. Zarówno Lublin, Łódź, Piła,
Zielona Góra są już po sesjach budżetowych. Nagłówki gazet, nagłówki mediów
wielokrotnie podkreślają, że wspomniane miasta mają budżet ponadczasowy, największy,
wyjątkowy. My również taki budżet będziemy mieli za chwilę przyjemność uchwalić.
Szanowni Państwo, ten budżet na 2018 rok jest dla mnie jako młodej radnej, radnej
pierwszej kadencji, budżetem wyjątkowym, ponieważ za rok zakończymy swoją kadencję
i chciałabym, żeby ten budżet był punktem wyjścia dla kolejnej działalności przyszłej
Rady Miasta. Ja dzisiaj nie przygotowałam żadnego filmu, ponieważ obawiam się, że
gdybym przedstawiła swoją działalność na rzecz miasta, swoją działalność społeczną, to
siedzielibyśmy tutaj naprawdę bardzo, bardzo długo. Niemniej jednak w kilku słowach
pozwolę sobie wymienić te rzeczy z których jestem dumna, a udało się zrealizować je w
2017 roku. Dziękuję w tym miejscu wszystkim mieszkańcom, radom mieszkańców
osiedla nie tylko z okręgu z którego kandydowałam, ale także z innych osiedli, którzy na
co dzień ze mną współpracują. A zatem do rzeczy. Jesteśmy dumni z przeprowadzonego
remontu przy Wieży Ciśnień, z drobnej rzeczy, ale istotnej dla pracowników Szpitala
Świętej Trójcy, ale także pacjentów, a mianowicie z przystanku i uruchomienia linii
autobusowych istotnych dla pacjentów i pracowników szpitala, z utrzymania zniżek w
Komunikacji Miejskiej dla Honorowych Dawców Krwi, z utrzymania formuły konkursu na
usługi opiekuńcze dla mieszkańców, starszych mieszkańców wymagających opieki, z
remontu chodników przy ulicy Otolińskiej. Nie wszystko udało się zrealizować przy
pomocy Urzędu Miasta, ale wielkie podziękowania składam Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej. Z dużą satysfakcją podkreślę, że rok 2017 to rozbudowa sieci
defibrylatorów i dalsze szkolenia płocczan z zakresu pierwszej pomocy. Wielkim
sukcesem był również przekonanie zarówno Panów Prezydentów, jak i pracowników
Urzędu Miasta, a także Państwa Radnych do tego, żebyśmy zainwestowali w zdrowie
płockich dzieci. Udało się wprowadzić program profilaktyki wad postawy dla dzieci z
Płocka. Rok 2017 to również intensywne przygotowania do tego, żebyśmy dzisiaj mogli
rozmawiać nad budżetem na 2018 rok. Nie jest jednak tak kolorowo jak można by było
się spodziewać. Ja czuję niedosyt, ponieważ w 2018 roku do budżetu nie zostały wpisane
takie inwestycje jak długo oczekiwana przez wielu mieszkańców sala koncertowa,
pływalnia, czyli ten aquapark, aczkolwiek tutaj jest iskierka nadziei, że w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego ten aquapark powstanie. Nie rozwiążemy również
wszystkich problemów jakie zafundowała nam reforma oświaty. Nie podjęto żadnych
decyzji co do perspektyw funkcjonowania Szpitala Świętej Trójcy. Pominięto również
zakup samochodów dla Straży Miejskiej, o który kilkakrotnie monitowałam. Bez odzewu
została również sprawa ulicy Maszewskiej, czy też ulicy Kredytowej. Na inwestycje, które
planujemy w 2018 roku patrzę z kilku perspektyw. O tych, które są istotne dla
wszystkich mieszkańców miasta Płocka, wyczerpująco powiedział Pan Prezydent. Ja
jednak skupię się na tych, które dotyczą osiedla Miodowa, Winiary, Łukasiewicza, czy też
Tysiąclecia. W imieniu mieszkańców i swoim dziękuję za to, że w budżecie została
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uwzględniona rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa Jar, przebudowa
tarasów i otoczenia Miejskiego Przedszkola nr 14. Jest to przedszkole, które naprawdę
wymaga remontu przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Zostanie również
przeprowadzony pierwszy etap zagospodarowania Centralnego Parku Rekreacji i
realizacja prac budowlanych. Zostaną kontynuowane prace w pasażu Roguckiego,
zostanie zbudowana toaleta publiczna, przeprowadzona zostanie budowa placu zabaw
przy Żłobku Miejskim nr 3, przebudowana zostanie ulica Łukasiewicza, zagospodarujemy
boisko przy ulicy Hermana, zgodnie z wolą poprzedniej rady mieszkańców osiedla i
większości mieszkańców tego osiedla. Zostanie również przebudowane boisko przy Szkole
nr 16. Czyli przypomnę Państwu, że na terenie Płocka mamy w tej chwili dwa boiska,
które przypominają swoją nawierzchnią lata mojego wczesnego dzieciństwa, czyli jest to
zwykły asfalt. Jestem dumna również z tego, że zaangażowałam się skutecznie we
wprowadzenie do budżetu miasta Płocka budowy łącznika Dworcowa – Otolińska, a także
zostanie zrealizowany parking przy ulicy Otolińskiej w szczycie garaży. Teraz kilka słów
na temat obszaru, który szczególnie mnie interesuje, czyli zdrowie i sport. Jako
Wiceprzewodnicząca Płockiej Rady Sportu dziękuję za wszelkie inwestycje służące
budowie bazy sportowej i inwestycje w sport dzieci i młodzieży. Boisko przy Szkole
Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej 11, Szkole Podstawowej 16, hali sportowej przy
„Osiemnastce”, za wszystkie place zabaw i środki finansowe pozwalające działać klubom
sportowym dziecięcym i młodzieżowym. Dziękuję również Wydziałowi Zdrowia i Polityki
Społecznej za wprowadzenie do budżetu i dążenie do tego, żebyśmy działali
profilaktycznie, czyli kontynuacja programu szczepienia przeciwko meningokokom i
grypie, profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego, profilaktyka
zakażeń wirusem HCV, czyli wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Dziękuję
za wszelkie prace podjęte na rzecz wprowadzenia programu profilaktyki próchnicy. Mam
również nadzieję, że program profilaktyki powstawania wad postawy będzie
kontynuowany w kolejnych latach, a w tej chwili prowadzę intensywne działania,
żebyśmy mogli odciążyć miasto Płock od finansowania tego programu z budżetu miasta
Płocka i po raz kolejny mogli skorzystać ze środków unijnych, ponieważ taką szansę daje
Urząd Marszałkowski. Dołożę osobiście wszelkich starań, by rozwijały się również
wszelkie imprezy sportowe promujące zdrowy styl życia, skierowane dla wszystkich grup
wiekowych, w tym również seniorów. Szanowni Państwo! W 2018 roku będzie również
zrealizowanie mojego projektu, który wspólnie z Panem Radnym Tomaszem
Maliszewskim złożyliśmy do Budżetu Obywatelskiego, czyli projekt „AED i Ty – to reakcja
społeczeństwa ratuje życie”. Na koniec chciałam powiedzieć, że ja oczywiście zaopiniuję
ten budżet pozytywnie, ponieważ jest on zgodny z misją Płocka, którą obraliśmy do roku
2022. Pozwolę sobie go zacytować: „Stołeczny Książęcy Płock miastem zrównoważonego
rozwoju ukierunkowanym na wysoką jakość życia mieszkańców, atrakcyjnym dla gości i
turystów.” Zgodnie z moją analizą wszystkie inwestycje, które są zawarte w projekcie
budżetu, są zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Płocka. Oczywiście koniec roku to
również czas na podziękowania. Dziękuję zarówno Panom Prezydentom, wszystkim
urzędnikom, wszystkim dyrektorom, mieszkańcom, radom mieszkańców osiedla za
dotychczasową współpracę, za to co udało nam się osiągnąć dotychczas i oczywiście
proszę o jeszcze. Mam nadzieję, że ten 2018 rok pozwoli nam zamknąć pewien etap, ale
także będzie stanowił punkt wyjścia dla kolejnych kadencji samorządu. Pozwolę sobie
również odnieść się do problemu jaki poruszyła koleżanka Radna Iwona Jóźwicka. Myślę,
że wszyscy obecni na tej sali mamy wielką czułość i myślę, że wszystkim zależy nam,
żeby nie tylko mieszkańcy, ale również, żeby zwierzęta czuły się dobrze w naszym
mieście. Ja śledzę poczynania wielu organizacji prozwierzęcych na terenie naszego
miasta, nie ukrywam, że również je wspieram, niemniej jednak myślę, że przed
podjęciem ostatecznej decyzji warto by było, żebyśmy wysłuchali wniosku, który został
wyciągnięty po pewnej konferencji. Tych konferencji odbywa się bardzo wiele na terenie
naszego kraju. Konferencja miała miejsce w maju 2017 roku. Uczestniczyli w niej między
innymi Minister Spraw Wewnętrznych, Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Wojewódzki
Lekarz Weterynaryjny oraz NIK (Najwyższa Izba Kontroli). Pozwolę sobie zacytować
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główny wniosek: „Nie uda się rozwiązać problemu bezdomności zwierząt poprzestając na
wyłapywaniu zwierząt bezdomnych i prowadzeniu schronisk. Obok tego konieczne jest
kompleksowe wielokierunkowe działanie dotyczące znakowania, rejestrowania psów i
kotów, upowszechniania zabiegów kastracji, sterylizacji oraz edukacja społeczeństwa.” I
myślę, że w takim kontekście powinniśmy podejść do problemu, który poruszyła
koleżanka Jóźwicka. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Nim
udzielę głosu raz jeszcze Pani Radnej Iwonie Jóźwickiej chciałbym Państwa
poinformować, iż wpłynął do mnie wniosek od Pana Pawła Stefańskiego o udzielenie
głosu w tym punkcie. Poddam wniosek pod głosowanie po wyczerpaniu listy Państwa
Radnych. A teraz ponownie Pani Radna Iwona Jóźwicka, proszę.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Iwonie Jóźwickiej.
Pani Radna Iwona Jóźwicka powiedziała: „Szanowni Państwo! Tu odnośnie moich
wniosków, tu nie ma mowy o jakimś wyłapywaniu kotów celowo i wkładaniu ich do
schroniska. Do schronisk trafiają albo zwierzęta bardzo młode, są to kocięta i to też jest
sposób na zapobieganie bezdomności, bo później te koty się eliminuje ze środowiska
jakim jest, takiego naturalnego jakim jest środowisko miejskie, poddaje sterylizacji i
trafiają do różnych rodzin. Jest to właśnie jeden z elementów zapobiegania bezdomności.
Tak, że ja nie mam na celu wyłapywania wszystkich kotów, bo to nie ma żadnego sensu.
Kot wolno żyjący jest objęty ochroną i jako zwierzę dzikie ma prawo żyć w ekosystemie,
tylko mówię o skrajnych sytuacjach, gdzie po prostu koty są potrącone, porzucone,
znajdowane w pudełkach. Są to zwierzęta bezbronne, które sobie bez pomocy człowieka
nie dadzą rady i do tego potrzebne jest to schronisko, to schronisko-przytulisko,
ponieważ te organizacje prozwierzęce na chwilę obecną to po prostu one nie dają rady i
finansowo i w formie opieki, bo zwierząt jest naprawdę ogromna ilość pod opieką tych
organizacji prozwierzęcych. Ja dziękuję koleżance radnej za tutaj wsparcie tego mojego
wniosku i także przede wszystkim dziękuję Panu Wojtkowi Hetkowskiemu, koledze
Radnemu, który zauważył, że to jest dwudziesty pierwszy wiek i najwyższa pora po
prostu coś z tym robić i do tego właśnie ja zmierzam. Jeszcze raz podkreślam – ja jestem
głosem desperacji tych organizacji, które mają pod opieką po pięćdziesiąt, po
sześćdziesiąt kotów. To po prostu liczby same mówią za siebie. Tutaj potrzeba, to
schronisko jest elementem nieodzownym, biorąc pod uwagę skromny fakt, że nasze
schronisko tych kotów nie przyjmuje. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Radnemu Tomaszowi Maliszewskiemu.
Pan Radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Drodzy Mieszkańcy! Trudno nie zgodzić się z określeniem, iż budżet na
2018 rok jest szyty na miarę potrzeb mieszkańców Płocka. Wszystkie inwestycje są
głęboko przemyślane i wpłyną na rozwój miasta, poprawę jego infrastruktury oraz
modernizację. Ponad trzysta milionów złotych zostało zapisane w projekcie
przyszłorocznego budżetu na inwestycje. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej
mamy większe możliwości i pole do działania na rzecz miasta. Wiele środków zapisanych
w budżecie będzie przeznaczona na kontynuację działań rozpoczętych w 2017 roku,
między innymi obwodnica i jej trzeci etap. W roku 2018 stawiamy na rozwój mobilności
miejskiej, to znaczy zakup dwudziestu pięciu nowoczesnych autobusów hybrydowych
oraz nowe wiaty przystankowe. Taka inwestycja jest bardzo potrzebna i wpłynie na
komfort przemieszczania się mieszkańców Płocka oraz zachęci do częstszego poruszania
się komunikacją miejską. Bardzo ważną inwestycją jest budowa nowych, licznych ścieżek
rowerowych na terenie miasta. Takie działanie zachęci naszych mieszkańców do
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uprawiania sportu i wpłynie na poprawę aktywności fizycznej. Zainwestujemy kolejne
środki finansowe, to jest około pięciu milionów na dokończenie przebudowy alei
Roguckiego oraz kontynuację budowy ulicy Przemysłowej i Kostrogaj. W ramach działań
budżetowych przeznaczymy około dziesięć milionów na połączenie ulicy Przemysłowej z
obwodnicą. Bardzo potrzebną inwestycją oraz działaniem mającym wpływ na poprawę
wizerunku miasta jest remont naszej perełki, czyli nabrzeża wiślanego, które to działanie
jest inwestycją długofalową trwającą do 2019 roku. Ważną inwestycją, również bliską
mojemu sercu, jest budowa stadionu Wisły. Płoccy kibice będą mogli oglądać mecze w
warunkach nieodbiegających od europejskich standardów. Koniec inwestycji zaplanowany
jest w 2021 roku i pochłonie globalnie ponad sto milionów złotych. Pozostałe inwestycje,
które zasługują również na uwagę, to adaptacja nowej siedziby POKiS-u po budynku
Gimnazjum nr 2, dokończenie budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Radziwiu. Dwa
miliony siedemset będzie kosztować budowa sali gimnastycznej przy SP nr 18. Na
zaadaptowanie budynku byłej Policyjnej Izby Dziecka przy Południowej przeznaczamy
prawie milion złotych. Kolejne inwestycje, również bardzo ważne dla mnie, to budowa
ulicy Filtrowej i końcówki Górnej. To wydatek około trzech i pół miliona złotych. Budowa
ulicy Swojskiej, Cedrowej, Staszica, Kołłątaja, Ośnickiej, Maneżowej. Blisko cztery
miliony złotych zostanie wydatkowane na rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ulicy
Łukasiewicza i części Kobylińskiego, Pięknej i 3 Maja. Panie Prezydencie, te wszystkie
inwestycje są bardzo potrzebne i zabezpieczają wiele potrzeb. Jednak mam pewien
niedosyt, który mam nadzieję w miarę możliwości i zaoszczędzeniu środków
poprzetargowych zostanie zniwelowany. Chodzi mi przede wszystkim o rozwiązanie
problemu z kanalizacją deszczową między innymi na ulicy Kopernika, gdzie dochodzi do
zalewania ze studzienek kanalizacyjnych pobliskich garaży mieszkańców podczas obfitych
deszczów. Dokończenie oświetlenia wzdłuż ulicy Ośnickiej oraz rozbudowę sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11. Kolejny problem do rozwiązania to kwestia
zalewanych garaży podczas deszczu przy ulicy Gintera. Mieszkańcy wielokrotnie prosili
mnie o wsparcie w tej sprawie. Panie Prezydencie! Chciałbym na koniec jeszcze raz
podkreślić moje ogromne poparcie dla tego budżetu, który trafia w potrzeby wielu
mieszkańców i w dużym stopniu wpłynie na poprawę infrastruktury i rozwój naszego
miasta. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Pan Prezydent przed nami. Może, Panie Prezydencie, najpierw jeszcze udzielimy
głos, przynajmniej poddam pod głosowanie dwa wnioski, które mam na biurku, a
mianowicie Pan Paweł Stefański i Pan Jerzy Skarżyński. Poddaję pod głosowanie,
Szanowni Państwo, te wnioski w takiej kolejności jak do mnie wpłynęły. Pierwszy od Pana
Pawła Stefańskiego. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie poprzez wybór jednej z
trzech opcji, którą macie Państwo wyświetloną na pulpicie. Dziękuję bardzo. Proszę o
wyniki głosowania.”
Wynik głosowania:
za – 12
przeciw – 5
wstrzymujące – 1
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dwanaście na
tak, pięć przeciw. I teraz poddaję pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu Panu
Jerzemu Skarżyńskiemu. Gdy będziemy mieć pulpity gotowe do głosowania proszę
Państwa Radnych o zagłosowanie. Mamy możliwość zagłosowania. Proszę bardzo,
Szanowni Państwo. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników.”
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jednogłośnie
przy dwudziestu głosach na tak. Zapraszam Panów do mównicy. W pierwszej kolejności
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Pan Paweł Stefański.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Pawłowi
Stefańskiemu.
Pan Paweł Stefański powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie
Prezydencie! Szanowni „mieszkancy”! Ja też nie przygotowałem filmu o swojej
działalności społecznej, bo prowadzę ją od roku no powiedzmy tysięcznego
dziewięćsetnego sześćdziesiątego piątego, a potem był roku dwutysięczny, a od tej pory
są rok dwa tysiące pierwszy, dwa tysiące jedenasty, dwa tysiące siedemnasty, dwa
tysiące osiemnasty, dwa tysiące dwudziesty drugi. Mówię do tych Państwa niektórych,
podobno wykształconych, którzy nie bardzo wiedzą jak po polsku wymienia się liczebniki.
Tak samo też zwracam się do „mieszkanców”, którzy „starajom się” i tak dalej, i tak
dalej, i tak dalej. To tak à propos tej polszczyzny tutaj. Więc, ale to taki był taki wstęp
porządkowy.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przejdźmy do
konkretów.”
Pan Paweł Stefański powiedział: „Tak. Panie Prezydencie, bardzo mi się podobał Pański,
powiedzmy, referat. Doceniam, dostrzegam, pochwalam przed frontem – w tym miejscu
się reaguje „Ku chwale Ojczyzny!”. Dalej, po prostu krótko mówiąc dokonania są duże i
tutaj nie będę się, że tak powiem, nie będę powtarzał, bo czasu mam mało, ale
chciałbym, powiedzmy, skupić się na niektórych rzeczach. Lał miód na moje serce Pan
Przewodniczący Hetkowski, gdy mówił o rewitalizacji. Rewitalizacji starówki, a nie
budynków. Nie ma czegoś takiego jak rewitalizacja budynków. Jest remont, renowacja i
parę jeszcze innych rzeczy, ale rewitalizacja dotyczy obszaru, w szczególności starówka.
Więc ja w tym materiale nie dostrzegłem kwoty na rewitalizację, a jest to rzecz po prostu
najistotniejsza w tym mieście. Równie istotna jak, powiedzmy, te inwestycje w
infrastrukturę drogową, które jeszcze raz doceniam i wysiłek, który, powiedzmy, został
włożony przez zespół kierowany przez Pana Prezydenta Terebusa też potrafię docenić.
Natomiast widzę, że pewnie sprawy kiedyś tam próbowane, gdzie próbowano przekręcić
to jako rewitalizację teraz są nazywane renowacja i całe szczęście. Przy czym tak,
chciałem powiedzieć dla jasności – ten projekt renowacja, remont nabrzeża, mimo że
miał tak skomplikowaną nazwę, tak był zakamuflowany, zaszyfrowany, krótko mówiąc
zadołowany, że osoba niewątpliwie inteligentna jak Pan Przewodniczący Hetkowski nie
bardzo mógł wiedzieć o co chodzi. Więc ten projekt znalazł się w konkursie, w którym
startowało dwadzieścia sześć projektów. Były trzy podejścia i w żadnym… aha i w
żadnym nie załapał się, chociaż przyznano dofinansowanie na jedenaście spośród
biorących projektów. Nie zapałał się, bo zajął za każdym razem dwudzieste szóste
miejsce. Zaszczytne dwudzieste szóste miejsce na dwadzieścia sześć stających. Krótko
mówiąc trzeba się zastanowić jakie są granice – i teraz będą używał słowa, powtarzam,
kulturalnego, ale ponieważ nie mogę użyć słowa adekwatnego – jakie są granice
kurwatury przy, powiedzmy, zabiegach o uzyskanie pieniędzy. To słowo kurwatura...”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie Pawle,
proszę jednak o jakieś inne słowo.”
Pan Paweł Stefański powiedział: „Nie, bo po prostu, bo inaczej musiałbym użyć słowa
bardziej adekwatnego a nie chcę, dlatego jest. Odnosi się do czegoś takiego jak fundusz
POKiS. Co to takiego jest? To jakiś bankier czy to jest mechanizm właśnie określany tym
terminem przeze mnie kurwatura, który jest, powiedzmy, jakimś synonimem krętactwa
albo jeszcze czegoś, albo jakichś przekrętów. Więc to są to, powiedzmy, rzeczy
najgrubsze. W ramach tej rewitalizacji wyczytałem w prasie w tych dniach świątecznych,
to w ramach w tym czasie, powiedzmy, wigilijnym, gdy podobno zwierzęta, bydlęta i osły
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mówią ludzkim głosem, że w tym budynku vis-à-vis Ratusza ma być parking
wielopoziomowy. Ktoś mówił to w imieniu Pana Prezydenta. (niezrozumiały głos z sali)
Tak, jest źródło Petronews. Ja ten artykuł mogę przeczytać. Proszę Państwa, ja umiem
czytać po polsku i wiem co tam było napisane. A mogę jeszcze… o, autora też widzę tych
słów. W imieniu Pana Prezydenta, że tam ktoś bredzi o parkingu wielopoziomowym w
tym budynku, że tam taka opcja jest w ogóle kiedyś rozważana. Proszę Państwa, bredni
to w ogóle pomyśleć nie można, a co do tego, żeby gadać je. Przy okazji – Pan Prezydent
też wspomniał, że fundusze są pozyskane z różnych możliwych źródeł, również z
funduszu osuwiskowego. Więc od razu chciałem powiedzieć, że jest dobra okazja, żeby
pozyskać bardzo duże środki na zabezpieczenie tej części skarpy, która się obsuwa,
ewidentnie się obsuwa i zagraża, że w wyniku obsunięcia zostanie zniszczony – uwaga,
uwaga – najcenniejszy płocki zabytek, najcenniejszy, przy czym nie jest to katedra.
Chodzi o zespół klasztorny podominikański na Górkach, który pochodzi z przełomu
XII/XIII wieku i jest jedynym albo jednym z dwóch bądź trzech obiektów zachowanych z
tego okresu w stanie nietkniętym. Otóż tam, jak wiadomo, to też był taki tekst, mogę
pokazać źródło, gdzie z uwagi na daleko idącą dewastację, powiedzmy, będącą wynikiem
obsuwania się wykwaterowano już mieszkańców i potem teksty też z Ratusza takie
chodzą, a ja je słyszałem osobiście nie tak dawno, że pozostaje tylko rozebrać, bo to się
nie nadaje do remontu. A pytana w tej sprawie konserwator zabytków w ogóle, po
pierwsze, nie wie, że jest ten obiekt, w jakim stanie jest ten obiekt, jaka jest sytuacja i w
ogóle po prostu jakby Marsjanie przyjechali na Ziemię do Płocka. Nic nie wie w tej
sprawie. Proszę Państwa, tego tknąć nie wolno. To można tylko zabezpieczyć. W ramach
tej całej radosnej twórczości powiem tak, że tam w wyniku bardzo jakichś takich
długotrwałych prac, o których ja wiem – one były słabo nagłaśniane, ale wystarczająco
dużo, żebym ja wiedział, były poszukiwania na lokalizację miejsca na salę koncertową,
kiedyś nazywano to filharmonią i o pół długości, o pół punktu wygrała lokalizacja tam
właśnie na Rybakach, tuż poniżej, no tuż poniżej ulicy Mostowej, ale poniżej ulicy,
poniżej tego kompleksu podominikańskiego. Proszę Państwa, tam pierwsze wbicie, tam
pierwszy wykop koparki, czy po prostu próba bicia pali, czy nawet wiercenie pali
spowoduje, że ta skarpa pojedzie i tak samo jakby się ten obiekt rozwalił przy rozbiórce
częściowej, bo tam, powiedzmy, jedno trzyma drugie, to tam jak się tam wprowadzi
ruchy mechaniczne, to tam po prostu to wszystko pojedzie. Nie potrzeba daleko szukać.
Jak tutaj budowano ten obiekt, który nie wiem po co, dlaczego za Pańskiej kadencji,
Panie Prezydencie, została wydana zgoda na budowę tego obiektu turystycznego tu w
Starym Rynku, jak ten obiekt budowano, a tam przecież takich bardzo, bardzo głębokich
fundamentów nie było, ale tam się tak działo, że się naokoło waliło. Waliło się na
Piekarskiej 10, znaczy – przepraszam – na Starym Rynku 10, ulica się zapadała i tak
dalej. Więc jakieś wnioski z tego trzeba wyciągać. Tam grozi katastrofa na którą fundusz
osuwiskowy to będzie za późno, bo to będzie herbata po kisielu, albo po obiedzie, czyli w
ogóle po nic. Ja oczywiście ja mógłbym dużo tutaj jeszcze powiedzieć, bo sobie tak to
przedtem przeczytałem, a potem sobie notowałem pewne sprawy. Ale tak, tutaj dyskusja
jak zwykle jest detaliczna. Ja to już na poprzedniej, zdaje się, Radzie powiedziałem,
mówi się, no powiedzmy nie będę chciał tak dokładnie, ale o didaskaliach, o rzeczach bez
znaczenia, sto dwudziestej siódmej kolejności odśnieżania, natomiast tylko dlatego, że
nie jest to zapisane expressis verbis, to się tego nie dostrzega. Nikt nie zwraca uwagi na
ten taki dziwny mechanizm fundusz POKiS. Co to takiego jest? Potem dalej – Pan
Prezydent mówił o różnych rzeczach, dziękował na przykład policji. Ja też dziękuję policji,
chociaż Panie Komendancie nigdy nie jest tak dobrze, żeby lepiej być nie mogło. To, wie
Pan, c’est la vie, jak mawiają Rosjanie i tak dalej. Ale nie podziękował Pan Prezydent
straży miejskiej i całe szczęście. I całe szczęście, bo nie ma za co. Tu radna użalała się,
że nie został jej poparty wniosek o zakup dodatkowych samochodów. Ja bym powiedział
– należy odebrać te, które mają i nagonić, żeby w końcu zaczęli chodzi piechotą i
dostrzegać problemy, bo samochodem się łatwo, się szybko jedzie i nic nie widać. A ja
idąc tutaj widziałem, codziennie ile razy idę Kolegialną, Bielską, to widzę uchybienia stale
tych samych przepisów. Straż na to nie reaguje. Nie reaguje, bo jeździ samochodami, a
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przeszłaby się Kolegialną, Kwiatka, Bielską, a w szczególności ulicą Staromiejską, gdzie
jest chodnik zastawiony równo. Jak szedłem tutaj to było sześć samochodów, stało.
Obok miejsca nieprzeznaczone do parkowania. Tutaj patrzę na parę osób, parkują tam
swoje samochody, a straży to nie przeszkadza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówi się
o zieleńcach, a jest taki paragraf w Kodeksie wykroczeń, o ile pamiętam sto czterdzieści
cztery, punkt jeden i dwa, gdy tam się mówi: za niszczenie zieleni grozi to, to, to, a
zatem i pozbawienie wolności oraz kara do tysiąca złotych. Ja nie słyszałem, żeby straż
miejska z tego paragrafu zareagowała. A ja jak robię zdjęcia i sprzedaję je policji z
zerowym zyskiem, raczej z moją stratą, bo ile ja się muszę nasłuchać o swojej rodzinie, o
moich znajomych lekarzach i tam od razu takie jakieś takie lokalizacje mi tam wskazują,
pozapłockie z reguły. Tak, więc krótko mówiąc niektórzy jeszcze mają w ogóle jeszcze w
ogóle pretensje, grożą mi podpaleniem, pobiciem, parę jeszcze innymi rzeczami tylko
dlatego, że straż tego nie robi a muszę ja. Więc krótko mówiąc jeszcze jest taka, ja po
prostu, jak powiedziałem, nie jestem księgowym i w związku z tym o pięć tysięcy w te
czy dwadzieścia tysięcy w tamte się...”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę
podsumowywać, Panie Pawle.”
Pan Paweł Stefański powiedział: „… tak, się, że tak powiem, nie kręci mnie to.
Natomiast ja dostrzegam problem szerszy. Mianowicie jest coś takiego jak Budżet
Obywatelski. Mechanizm, obecny mechanizm rozstrzygania o tym co ma być realizowane
jest chory po prostu. W wielu miastach już zauważono, że poddawanie radosnej
twórczości mieszkańców, bo im się tak wydaje, powiem ubzdurało, „mieszkancom” się
ubzdurało niekiedy, pod głosowanie tychże mieszkańców prowadzi do rzeczy chorych. Ja
nie chcę tutaj po prostu nazywać niektórych projektów, bo się umówiłem z jednym
radnym, że nie będę go atakował ad personam, ale niektóre te projekty są po prostu, bo
se tak mieszkańcy, bo tak se mieszkańcy wymyślili. Na przykład mieszkańcy se wymyślili
podobno, że przeszkadza im przejazd kolejowy na ulicy Popłacińskiej w Radziwiu, a teraz
okazuje się, że brak tego przejazdu miasto będzie musiało w krótkich abcugach po prostu
doprowadzić do inwestycji, doprowadzić do odbudowania go, dlatego że z tej linii
kolejowej, na której jest ten przejazd, trzeba korzystać, bo takie są potrzeby
gospodarcze, gospodarcze przynajmniej dwóch, jeśli nie więcej przedsiębiorstw
korzystających do tej pory. Otwierają się pewne perspektywy gospodarcze dla tej części
miasta i po prostu ten przejazd jest niezbędny. W związku z tym na przykład trzeba by
przestać – znów użyję tego adekwatnego słowa – bredzić o tym, żeby z Radziwia zrobić
Vistula River Park i budować tam domy pływające i żeby tam mieszkać jak w
Amsterdamie, w Londynie, w Paryżu. Tu nie ma takich potrzeb. Mamy jeszcze gruntu
dużo i nie mamy takich pieniędzy. Dalej, ostatnie, powiedzmy jedno z ostatnich rzeczy.
Była mowa, Pan Przewodniczący Hetkowski mówił też o mieszkaniach, zresztą i Pan
Prezydent też mówił o tanim budownictwie. Proszę Państwa, tanie budownictwo tak, ale
nie taniocha, nie tania architektura. Powiem dokładnie o co chodzi. Obiekt przy ulicy
Sienkiewicza 25 to jest jedno wielkie nieporozumienie. Tam na to warunki wydawał,
powiedzmy, odpowiedni wydział, ale warunki jaka to ma być architektura wydał
Miejski Konserwator Zabytków, osoba, która nie ma żadnych, podkreślam dużymi
literami, czcionką dwudziestką pogrubioną z trzema wykrzyknikami, żadnych kwalifikacji
po to, żeby określać jaka ta architektura ma być, a tam było napisane: ma nawiązywać
do okolicznych. I nawiązuje do tych siamelków, dziadostwa, badziewia. Przykładów takich
mógłbym więcej podać, bo wydają pozwolenia ludzie niekompetentni, dyletanci, ignoranci
i tak dalej, i tak dalej.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję, Panie
Pawle, kwadrans.”
Pan Paweł Stefański powiedział: „Więc, jak Państwo widzą, tematów jest dużo. Ja
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jeszcze nawiążę do jednego wydarzenia, które miało miejsce na tej sali, gdzie byłem
zbulwersowany. To było jakoś tak w czerwcu przed wakacjami. Bredził tu facet przez
czterdzieści minut o sprawach, które na tej sali nikogo nie obchodzą, a tego samego dnia
albo najdalej później przestał mieć tę funkcję. Po prostu nie wiadomo czy to były brednie
pożegnalne, o co to chodziło w ogóle. Proszę Państwa, zastanówcie się czasami komu, po
co dajecie głos. Więc tak, jeszcze raz. „Mieszkancy” nie „lubiom” jak się im kit wciska. A,
jeśli chodzi o takie jeszcze obietnice wyborcze, to powiem, jest rok wyborczy, powiem –
obietnice wyborcze są po to, żeby wygrywać wybory. I druga część tego zdania – jak się
dobrze obieca, to i dawać nie trzeba. Trzeba umieć obiecywać. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję za uwagę.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Jerzemu Skarżyńskiemu.
Pan Jerzy Skarżyński powiedział: „Dziękuję bardzo za głos. Proszę Państwa, kawałek
czasu mnie nie było. Chciałem powiedzieć, że Szpital Świętej Trójcy to jest klasa i należy
tam kłaść pieniądze, a nie na głupoty. Pani Radna pewno wie o czym mówię. Tak, że o
tych głupotach, na które wydajemy pieniądze, mógłbym ohoho i jeszcze trochę, ale ja
będę mówił, proszę Państwa, o temacie, który leży mi na sercu, a mianowicie o Starym
Mieście, o renowacji budynków i rewitalizacji. Tak chciałbym się dopytać, bo
dopytywałem wielu osób, również na tej sali, w kuluarach, ile właściwie de facto z
budżetu miasta Płocka przeznaczamy na to, by ratować to co jeszcze jest do uratowania.
Czy ktoś mi może jest w stanie teraz odpowiedzieć ile to jest pieniędzy? Bez środków
zewnętrznych mówię. I te, które Państwo w Gminnym Programie Rewitalizacji
powiedzieli, to są setki milionów złotych, okazało się, że z budżetu miasta były to grosze.
A pozostałe to wspólnoty mieszkaniowe oraz pieniądze prywatne. Proszę mi powiedzieć,
ile Państwo w przyszłym roku przewidujecie pieniędzy na remonty, ratowanie tkanki
Starego Miasta. Cisza. No to fajnie. Czyli będzie tak gdzieś sześćset tysięcy złotych na
obiekty wpisane do rejestru zabytków w rozszerzonej strefie specjalnej rewitalizacyjnej,
zgodnie z uchwałą, która Państwo podjęliście. To jet około sześćset tysięcy, jeżeli dobrze
pamiętam. Mógłbym na ten temat też dużo ciekawych rzeczy Państwu powiedzieć, jak
między innymi przy współwłasności obiektu wpisanego do rejestru zabytków, gdzie jest
wspólnota mieszkaniowa i miasto, wspólnota wywiązuje się ze swoich obowiązków a
miasto niestety nie. Chcecie, zrobię Państwu wycieczkę. Już dobrze chodzę dzięki właśnie
staremu szpitalowi i tu jeszcze raz ukłony. Proszę Państwa, tak patrzę sobie i tak wiem,
że mieszkańcy nie mają prawa wnosić, jakby to powiedzieć, projektów zmian w budżecie.
To Państwo już macie zaklepane, komisje podjęły, rączki do góry podniosły, RIO się
wypowiedziało pozytywnie. Cóż tam jakiś mieszkaniec. Ja, proszę Państwa, jednak
zaproponuję tak trochę prześmiewczo, zmianę w tym budżecie. Potem powiem jaka to
jest kwota i Państwo wszyscy oniemiejecie. Zobaczę, będę chciał Państwa reakcji. Proszę
Państwa, o co tu chodzi. Proszę Państwa, Płock ma nowe witacze. He, i cóż tam na tych
witaczach pisze. Państwo pewno doskonale wiecie, to ja przeczytam. Płock wita.
Najstarsze miasto Mazowsza 1237. Wiadomo co to za data, a Państwo Radni na pewno
to wiedzą. Jestem święcie przekonany, że bardzo dobrze to wiedzą. I teraz, Pan Paweł
Stefański mówił już o pewnym obiekcie, który pamięta ten czas, kiedy to Płock dostał
dwadzieścia lat wcześniej niż Kraków prawa miejskie. To są właśnie Górki, kościół
podominikański, proszę Państwa. Wszystkie dokumenty świadczą o tym, a jednak i zapis
Biskupa Piotra I, który prawa miejskie ustanowił dla Płocka, że jest to jakieś miejsce
orientacyjne w terenie, jak ten Płock wyglądał i do którego miejsca sięgał. Byliście
Państwo kiedyś tam na Górkach ostatnio? Może chcecie, żebym Państwa zaprowadził?
Pani była Radna. Ja wiem. Pani Radna była. Pozostali Państwo chyba tam nie byli. Proszę
Państwa, ja teraz nie walczę o widok, jak jedna Pani dziennikarka napisała z pewnej
gazety, o widok ze swojego okna swojego domu na ulicy Piekarskiej. Ja tam nie mam
okna. Ja walczę o coś, co niedługo spłynie do Wisły. Proszę Państwa, byłem szesnastego,
bo dostałem taką informację: idź, zobacz co tam się dzieje. Poszedłem z córką, żeśmy
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obeszli to wszystko i jestem przerażony. Południowa ściana Kościoła św. Dominika,
oryginalna od momentu, kiedy ją postawiono, pęka od gzymsu do fundamentów.
Zachodnia część klasztoru, ta najstarsza, parterowa, jest w tragicznym stanie. Wysiedleni
ludzie, trzy rodziny mieszkają w tej części przy kościele. Południowo-wschodni narożnik
klasztoru, czyli tam, gdzie jest kaplica, czy właściwie cerkiew prawosławna, rękę można
w dziurę w ścianę wsadzać. Płock się chwali tym – i w tym roku mamy, minęło już
miesiąc temu – dziesięciolecie przystąpienia Płocka do Międzynarodowego Szlaku Gotyku
… Międzynarodowego Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego i tam się
wymienia ten obiekt. Wejdźcie tam na podwórko, zobaczcie jak to wygląda. Zobaczcie jak
wygląda otoczenie. Wstyd, nie będę mówił, no bo nie będę się wyrażał, bym to
powiedział, bo to naprawdę jest wstyd. Proszę Państwa, pisze się, że na szlaku tym
znajdują się gotyckie kościoły, klasztory, bramy i tak dalej, i tak dalej. Właściwie
powinniśmy od tamtego miejsca zaczynać ten szlak. Czy Państwo znacie uchwałę z 27
listopada 2007 - uchwała nr 226/XVI/07 - i szczególnie załącznik nr 1 do tej uchwały?
Znacie to Państwo? To radzę przeczytać. He, proszę Państwa, ale byście wyszli na, jak by
tam przyjechała jakaś z Getyngi, Bóg wie jakiej tam niemieckiej strony, gdzie
kilkadziesiąt miast jest, w Polsce to jest dziesięć miast, takie między innymi jak „Toruń gotyk na dotyk”, prawda, a u nas co? Gotyk – na rozwalenie się, tak, no właśnie. Proszę
Państwa i następna sprawa. W jakim jest stanie to już Państwu to powiedziałem. I teraz i
to będzie teraz ta kwota, którą zaproponuję Państwu, żebyście Państwo zmienili budżet.
To nie będą miliony. Proszę Państwa, wiecie jaka to jest kwota? Sto dwadzieścia dwa
złote dziewięćdziesiąt groszy. Dlaczego taka kwota? Bo ja Państwu zaproponuję, żebyście
Państwo do Urzędu Miasta Płocka i tym, który decydują o tym, co się dzieje na Starym
Mieście, mówię to naprawdę podniesionym głosem, bo ręce opadają, codziennie rano
patrzyli na „Renowację”. Jeden taki kwartalnik kosztuje piętnaście złotych siedemdziesiąt
pięć groszy. Cztery kwartalniki – sześćdziesiąt trzy złote, i jako wyrzut sumienia Państwo
Radni powinniście patrzeć co w innych miastach się robi. Ja nie mówię, że się tam robi
wszystko super. Bo Pan Prezydent powiedział, jak mówiłem o, Pan Prezydent Andrzej
Nowakowski powiedział jak ja mówiłem o tym, wiem co powiedział odnośnie
Piotrkowskiej, mówiłem i o tych „Mia100 Kamienic”. Ale co z tego, że gdzieś się dzieje coś
inaczej, źle, to my mamy nie robić dobrze? Popatrzcie, tu teraz jest Bydgoszcz, Przemyśl
i inne miasta. Następna książka, proszę Państwa, to będzie książka, jakby wykreślił
nazwy miast, które są opisywane w tej książce i wstawił Płock w trzech czwartych
przypadków, to wypisz, wymaluj Płock. To jest książka Pana Filipa Springera „Wanna z
kolumnadą”, reportaże o polskiej przestrzeni. Jest taki fragment w tej książce, który
pozwolę sobie Państwu przeczytać. Ha, ta książka jest to tym, że w Polsce jest brzydko i
wszystko wskazuje na to, że wkrótce będzie jeszcze brzydziej. Wypisz, wymaluj nasza
starówka, co? A ja się spotkałem z takim stwierdzeniem: a co, nie podoba się? Przecież
już… Dobra. Podoba się. Mnie się nie podoba. Szczęśliwego tu zakończenia nie widać.
Proszę Państwa, trzeba wybrać się gdziekolwiek, do jakiegokolwiek niemieckiego miasta
przy granicy z Polską i ruszyć i na przykład Görlitz, zadbana starówka, odrestaurowane
kamienice. Z wysokiego brzegu Nysy widać już Polskę. Prowadzi tam drewniany most
przyjaźni. Tuż za nim biało-czerwony słupek i zrujnowana kamienica - wypisz, wymaluj
Stare Miasto w Płocku - a na nim wymalowany wołami napis: Zigaretten. Podobno
mieszkańcy Zgorzelca wybierający się na niemiecką stronę, czyli Polacy, mówią, że idą na
Stare Miasto, a mieszkańcy Görlitz zmierzający w przeciwnym kierunku po prostu idą do
Polski. Nic Wam to nie mówi? Mamy Agencję Rewitalizacji Starówki. Może ją by należało
wzmocnić albo zreformować? Ja nie wiem, nie chcę się do niczego przyczepiać. Ale,
proszę Państwa, ile razy można to mówić? Ręce człowiekowi opadają. I w tej samej
książce są różne rzeczy. Jak do Poznania przyjeżdża słynny Jan Gehl, więc powiedziałbym
papież urbanista i ten Jan Gehl przyjechał i potem się mówi – tutaj tylko dwa, trzy zdania
– dziennikarze pytają władz miasta: pokazaliście mu miasto po remoncie, dlaczego nie
zobaczył przedmieść albo banków w samym centrum miasta? Wypisz, wymaluj nasza
Tumska, co? Robi się Tumska, Galeria Tumska. Ulicę św. Marcin zobaczył z samochodu.
Wiceprezydent Poznania mówi: te miejsca, które zobaczył, dziennikarz, profesor też są
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pełne problemów. Większość z nich jest przecież po rewitalizacji. U nas jej w ogóle nie
ma praktycznie rzecz biorąc. Ja wiem, że będziecie mówili, że jestem niesprawiedliwy, ale
niestety dwadzieścia niedługo osiem lat będzie tutaj i dlaczego konsekwentnie nie
realizujecie z uchwały, która została podjęta w 1998 roku, kiedy to, można tak
powiedzieć, i powiem tu z całą odpowiedzialnością, nie wszystkim to się podoba, kiedy to
był taki czas, że był MARS, czyli Miejska Agencja Rewitalizacji Starówki, był
Wiceprezydent Krzysztof Kamiński, który – można powiedzieć – był ojcem i właściwie
takim początkiem. U nas się tu wszystko zaczęło. Szczecin się od nas uczył. Zamość się
od nas uczył. A my mamy co? Popatrzcie sobie na Stare Miasto. Mamy, ja teraz się
śmieję, bo mi znajomy powiedział, mamy ARS, jak to powiedział - proszę się, Panie
Prezydencie, do mnie, nie złościć na mnie, że ja tak tutaj, bo widzę Pan Prezes siedzi,
ARS – Agencja Rozrywki Starówkowej mówią. I wtedy, co mówią, większość z nich jest
po rewitalizacji, zauważa dziennikarz. To nie znaczy, że nie wiemy jak sprawić, by
przychodzili tam ludzie. U nas to samo jest, proszę Państwa. Lodowisko. Widzicie jak jest
zniszczona nawierzchnia Starego Rynku? A, ze dwa miliony złotych. I jeszcze jedna rzecz
to uchylanie nieba inwestorom, przychylanie, tak, tak, przychylanie. Proszę Państwa, jest
taka strona osiemdziesiąta siódma, gdzie pisze, słownik, krajobraz, w roku 2000 państwa
Unii Europejskiej, a my wszyscy przecież jesteśmy w Unii, uchwaliły we Florencji
Europejską Konwencję Krajobrazową. Ja nie chcę rozwijać tematu. Ta ustawa, która była
z 15 września 2015 roku mówi też o tym. Jak na dzień dzisiejszy wiem nic się przy tym
temacie nie robi. Ja wiem, że to nie jest sprawa miasta, ale nic się nie robi. U nas, proszę
Państwa, wydaje się miliony złotych na rzeczy na które się nie powinno wydawać. Ale to
jest moja nieobiektywna może, ale subiektywna, powiedziałbym, wypowiedź. Na jeden z
eventów, mój ulubiony, wydajecie Państwo w budżecie – potwierdzili to radni – milion
dwieście tysięcy złotych. A wiecie Państwo, gdybyście Państwo zaprenumerowali te
„Renowacje” i tak co niektórym decydentom na biurku codziennie powinni patrzeć z
wyrzutem sumienia jak inne miasta doprowadzają do naprawdę cudów i jakby przeczytali
tą „Wannę z kolumnadą”, to będzie sto dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy.
Wiecie ile to jest, jaka to jest kwota? To jest jedna setna procenta tego co dostaje jeden
event, który nic nie wnosi miastu, chociaż wiem, że jest tutaj osoba, która odpisuje na
pisma ciągle to samo – bo taksówkarze, hotelarze, sklepikarze. A co mnie to obchodzi?
(niezrozumiały głos z sali) Właśnie, oni też nie zarabiają, bo niedługo, zobaczcie ile
knajpek padło na Starym Mieście. Już trzy są przynajmniej. Proszę Państwa, dwadzieścia
lat minęło, minie w przyszłym roku od tej uchwały, słynnej uchwały, mówią Kamińskiego,
dziesięć lat od momentu, kiedy Płock przystąpił do Stowarzyszenia Miast Gotyku
Ceglanego i co z tego wynika? Nic. U nas wydaje się pozwolenie na prace, w cudzysłowie
nazwijmy inwestycyjne na nabrzeżu bez, proszę Państwa, chociaż teren jest wpisany do
rejestru zabytków, a jeżeli nie jest to prawdą, to niech mi ktoś powie, że to nie jest
prawdą, a wiem, że osoba odpowiedzialna mi o tym mówiła, bez czego? – bez nawet
nadzoru archeologicznego, który jest gorszą formą nadzoru archeologicznego
w miejscu, gdzie się wszystko życie w Płocku zaczęło. Bez nadzoru archeologicznego.
Wszyscy się łapią za głowę. Dzwoni do mnie archeolog niepraktykujący, ale kawał czasu
w życiu spędził w wykopach i mówi tak: słyszałeś? Ja pędzę tam. No tak, rzeczywiście
kopara pracuje, głębokość ze dwa i pół metra. I tak na koniec. Wydaje się pieniądze,
wydaje się pozwolenia. A inne miasta, proszę Państwa, wydają na przykład roczniki
konserwatorskie. Czyżby u nas czekamy do takiego momentu, żeby nie było już co pisać
i nie będzie wydawany rocznik konserwatorski. Zastanówcie się Państwo, bo naprawdę
dzisiaj ja widzę, że o tej tak zwanej rewitalizacji, ja inaczej to nazywam, nikt nie chce na
poważnie mówić. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Drodzy Mieszkańcy! Chciałbym w co najmniej kilku zdaniach odnieść się
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do wypowiedzi, które z tego miejsca, zarówno przedstawiciele klubów radnych, jak i
mieszkańcy wypowiedzieli w kontekście budżetu na 2018 rok. Przede wszystkim bardzo
chciałbym podziękować za ocenę tego budżetu i to zarówno tę krytyczną ocenę, jak i
pozytywne słowa i uwagi. Rzeczywiście to nie było i nie jest łatwe zadanie, kiedy trzeba
zmierzyć się ja co roku z oczekiwaniami mieszkańców, z oczekiwaniami także radnych, z
drugiej strony z możliwościami budżetu i priorytetami, o których tak mocno także
powiedział Pan Przewodniczący Hetkowski, gdzie nie było właściwie innej możliwości.
Tutaj każda złotówka, którą można było pomnożyć przez pięć, to warto to zrobić dla
przyszłości rzeczywiście naszego miasta. Stąd w naturalny sposób priotytetowe były te
zadania, które bądź już pozyskały, bądź miały szansę albo nadal mają szansę pozyskać
dofinansowanie ze środków unijnych. I tutaj konsekwentnie tak kreowaliśmy budżet, by
rzeczywiście dać naszemu miastu szansę na rozwój i to w każdym wymiarze, tym
infrastrukturalnym, ale także w tym wymiarze, o którym może za mało powiedziałem, ale
społecznym, bo kiedy mówiłem o środkach pozyskanych z Unii Europejskiej
wskazywałem przede wszystkim na dziesiątki czy setki milionów złotych pozyskanych na
infrastrukturę. Ale tylko w tym roku dzięki – jeszcze raz powtórzę – tytanicznej i bardzo
dobrej pracy zarówno Pani Pełnomocnik ds. pozyskiwania środków unijnych, jak i całego
jej zespołu, ale także współpracy ze szkołami chociażby, przedszkolami, Miejskim
Urzędem Pracy, czy MOPS-em pozyskaliśmy prawie dwadzieścia milionów złotych na
miękkie działania – na wyrównywanie szans, na różnego rodzaju działania związane z
przeciwdziałaniem bezrobociu, czy wyrównywaniem różnic społecznych. To także trzeba
mocno podkreślić. I za to także bardzo chciałbym podziękować. Szanowni Państwo!
Natomiast odnosząc się do tych bardziej krytycznych uwag zacznę może od kwestii
zadłużenia, obligacji, kredytów. Jak będzie taka potrzeba, to bym prosił, żeby później
ewentualnie Skarbnik, czy któryś z Wiceprezydentów jak przejdę do następnych treści,
uzupełnił po mojej wypowiedzi to co powiem. Szanowni Państwo! W przypadku kredytu
tak, planujemy zaciągnąć rzeczywiście kredyt. Planujemy zwiększyć zadłużenie miasta o
niebagatelną kwotę dziewięćdziesięciu dziewięciu milionów złotych. Ale tak samo
planowaliśmy w latach ubiegłym. W roku 2016 planowaliśmy zwiększyć zadłużenie o
trzydzieści trzy miliony złotych. Tak konstruowaliśmy budżet. I też larum było słychać. W
konsekwencji roku 2016 też dlatego, że nie zrealizowaliśmy większości, może nie
większości, ale też tych projektów, które nie miały jeszcze wówczas dofinansowania
unijnego, zadłużenia nie tylko nie zwiększyliśmy, ale zmniejszyliśmy zadłużenie o
dwadzieścia milionów złotych, bo się okazało, że wówczas te pieniądze nie były
potrzebne, bo jeszcze projekty unijne po prostu nie ruszyły. W bieżącym roku
planowaliśmy zwiększenie zadłużenia o sześćdziesiąt siedem milionów złotych. I rok temu
na podobnej sesji także było słychać larum – zwiększamy zadłużenie. Po roku okazuje
się, że zadłużenie zmniejszymy o sześć milionów złotych, czyli ono nie rośnie w ciągu
ostatnich dwóch lat, a zmniejszyło się. Szanowni Państwo! Tym razem zrealizujemy
zdecydowaną większość inwestycji, które zaplanowaliśmy. Inwestycji mniej więcej za
około sto osiemdziesiąt milionów złotych. To jest bardzo dobry rok, ten rok, kiedy te
inwestycje, już także za środki unijne, są realizowane, a pomimo to nie zwiększamy
zadłużenia. Też dlatego, jak tu zauważyła Pani Przewodnicząca Klubu Radnych PiS, bo
wzrosły przychody z tytułu podatków i na przykład największy pracodawca zapłacił CIT za
rok ubiegły dopiero w tym roku i w efekcie my nie zwiększamy zadłużenia, wręcz je
zmniejszymy. Planujemy w przyszłym roku rzeczywiście zwiększyć to zadłużenie. Jakie
ono będzie na koniec przyszłego roku, to się okaże. Na pewno – i tutaj dziękuję za
wielokrotne podkreślenie tego przez Przewodniczącego Hetkowskiego – dzisiaj finanse
miasta są bardzo bezpieczne, są w dobrych rękach i to nie tylko dlatego, że – przy całym
szacunku – mówi to Wiceprzewodniczący Hetkowski, który także był prezydentem, ale
też dlatego, że tak oceniły to niezależne agencje ratingowe. Już nie wspomnę o tym, że
mamy najlepszego Skarbnika z możliwych na Mazowszu. Tak jest. I w tym momencie
bezpieczne są nasze finanse. Aczkolwiek mam świadomość, że ta kwota
dziewięćdziesięciu dziewięciu milionów złotych może dzisiaj budzić niepokój, ja to
rozumiem, natomiast i praktyka, i teraźniejszość, i niezależne agencje ratingowe
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pokazują, że z perspektywy funkcjonowania miasta to jest oczywiście wyzwanie, ale
wyzwanie, któremu jesteśmy w stanie jako miasto spokojnie podołać, zwłaszcza, że
przychody, czy dochody miasta są na bardzo bezpiecznym poziomie ustalone. One mogą
być w perspektywie przyszłego roku większe. Jeśli będą większe, tak jak to się dzieje w
tym roku, to po prostu tego kredytu nie zaciągniemy, tak jak nie zaciągnęliśmy tych
kredytów tyle, ile planowaliśmy w tym roku. Natomiast chciałbym Państwa Radnych
uspokoić, że – jeszcze raz powtórzę – finanse miasta są bardzo bezpieczne. Szanowni
Państwo! Odnosząc się, bo chciałbym odnieść się do kilku propozycji, które tutaj padły
ze strony Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwsze, gdybyśmy chcieli je
rzeczywiście przyjąć, to należałoby dzisiaj już, po pierwsze, rozwiązać POKiS. Po pierwsze
– rozwiązać POKiS, zwolnić ludzi z POKiS-u, zaorać płocką kulturę. Jeśli chcemy zaorać
płocką kulturę, to w tym momencie mówimy tutaj nie tylko o festiwalach, bo na festiwale
w tym momencie wydajemy i tak pewnie mniej niż jeszcze kilka, czy kilkanaście lat
temu. (niezrozumiały głos z sali) Natomiast nawet, jeśli ktoś uważa, że o wiele za dużo,
ale to jest prywatne zdanie, Panie Jerzy. (niezrozumiały głos z sali) Natomiast decyzje –
to jest moja propozycja – decyzje podejmują radni i za to bardzo dziękuję, to jest
odpowiedzialność w tym momencie radnych. Nie wiem, czy Pan pamięta, Panie...
(niezrozumiały głos z sali)… znaczy przepraszam, że wdaję się w polemikę, ale to nie
było moje hasło „Płock – wrażeń moc”, czy „Festiwalowy Płock”. (niezrozumiały głos z
sali) Ale to jest, to warto czasami sięgnąć także do historii i o tym sobie przypomnieć.
Stworzyliśmy pewną markę także, jeśli chodzi o festiwale w naszym mieście
(niezrozumiały głos z sali) i staramy się...”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie Jerzy, ale
Pani nikt nie przeszkadzał, gdy Pan przemawiał.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Staramy się tę markę
rzeczywiście utrzymać. Natomiast próba zdjęcia wszystkich środków właściwie z POKiS-u
i z promocji w znaczeniu takim, że tam też są środki, które trafiają na festiwale na
przykład, oznacza że możemy rzeczywiście zaorać w tym momencie płocką kulturę
(niezrozumiały głos z sali) i zwolnić ludzi jeszcze z… zwolnić ludzi z POKiS-u. Więc tutaj
na to po prostu nie ma zgody, podobnie jak nie ma zgody na to, żeby zabrać środki z
rezerwy celowej i ogólnej, bo to by oznaczało, że po prostu nie wypłacimy jubileuszówek.
Po prostu, między innymi. Ale to o tym może się wypowiedzieć jeszcze Pan Skarbnik
dokładnie o szczegółach. Tak samo jak musimy mieć zarezerwowane środki chociażby na
spłatę kredytów, czy oprocentowania od kredytów. Musimy mieć. I w tym momencie w
tym roku nie wykorzystaliśmy i bardzo dobrze, natomiast jeśli wrośnie oprocentowanie
to będzie w tym momencie duży problem. Ale Pan Skarbnik w szczegółach na ten temat
się wypowie. Ja trochę żałuję, że rzeczywiście – powiem słowo – nie daliśmy sobie
szansy, nie powiem nie dała mi Pani Przewodnicząca szansy, tylko nie daliśmy sobie
szansy wzajemnie, Pani Przewodnicząca, żeby o tych projektach porozmawiać. Raz
dlatego, że być może rzeczywiście niektóre są na tyle istotne i ważne, że warto byłoby,
żeby znalazły się w budżecie, bo tego nikt nie kwestionuje, ale też dlatego że bym
powiedział, że co najmniej trzy z tych projektów są, które Pani Radna zgłosiła, są
bezprzedmiotowe te wnioski, bo one są w budżecie. I tutaj w tym momencie kilka razy
zresztą powtarzane i to nie tylko ja zauważyłem, że ten projekt jest w budżecie, kwestia
budowy budynku na osiedlu Miodowa Jar. Pani Radna mówi tam o dwustu tysiącach, a
przecież mamy w budżecie na rok 2018-2019 na budowę takiego budynku, nie tylko na
jego projekt i przystąpienie do realizacji, ale już na budowę tego budynku – jednego w
tym roku i kolejnego w przyszłym, a więc ten wniosek jest bezprzedmiotowy w tym
momencie. Podobnie jak bezprzedmiotowa jest kwestia budowy parkingu, znaczy
wniosek, bo sama idea jest słuszna, budynku parkingu na Skarpie. Pani Radna proponuje
kwotę pięćset tysięcy, a ja mówię – Pani Radna, w budżecie jest ten wniosek
uwzględniony z kwotą sześciuset tysięcy złotych. Jeśli zostanie coś, to być może wówczas
będziemy mogli te pieniądze w ramach oszczędności na coś innego przesunąć. Podobnie,
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Pani Radna, jakby Pani Radna się wczytała, nie tylko chcemy ogrodzić Żłobek nr 3 i
śmietniczkę ustawić, ale chcemy także tam wybudować plac zabaw i taki projekt jest w
budżecie, który obejmuje i plac zabaw i ogrodzenie i tą śmietniczkę za kwotę trzystu
tysięcy złotych. Czyli co najmniej trzy wnioski, które Pani Radna złożyła, są
bezprzedmiotowe, bo one są w budżecie miasta i moglibyśmy o tym rzeczywiście
porozmawiać, gdybyśmy się spotkali. Natomiast w przypadku innych powtórzę jeszcze
raz. Ja nie będę odnosił się do każdego z nich, bo pewnie one są w mniejszym lub
większym stopniu zasadne, potrzebne, oczekiwane przez mieszkańców tylko, tak jak przy
okazji każdego budżetu trzeba dokonać pewnych wyborów i to zrobiliśmy. Jeśli –
powtórzę to bardzo mocno – jeśli w trakcie roku okaże się, że jest nadwyżka budżetowa,
że na przykład są oszczędności w wyniku przetargów, że mamy możliwości finansowe,
żeby jeszcze coś do budżetu włożyć, to ja nie wiem, czy jest w stanie Pan Prezydent
Terebus i Pan Dyrektor Niedbała, Dyrektor Żulewski dźwignąć to na swoich barkach, bo
to jest trzysta czterdzieści już dzisiaj milionów, które trzeba rzeczywiście w sposób
racjonalny wydatkować. Ale, tak jak mówię i Państwo Radni i ja również wiemy, że w
jednym roku na jednej sesji nie jesteśmy w stanie wszystkich problemów mieszkańców
miasta, poszczególnych osiedli rozwiązać. Natomiast na pewno w tym momencie warto
nad tymi tematami w perspektywie przyszłego roku pochylać się i jeśli będą możliwości
finansowe to także te środki po prostu przesuwać na ważne z perspektywy mieszkańców
zadania, które przecież i tak w trakcie roku realizujemy. To samo dotyczy wniosków
dwóch Pani Radnej Jóźwickiej. Złożenie ich dzisiaj bez dyskusji, ja rozumiem, że one były
też kiedyś włożone do nawet OKIM-u bodajże dwa czy trzy lata temu - jest zrozumiałe,
że chcemy je realizować - ale dzisiaj złożenie ich i próba przepchnięcia ich kosztem na
przykład POKiS-u, bo taki jest w tym momencie wniosek, będzie zabieramy z kultury,
dajemy w tym momencie na koty. Może rzeczywiście za dużo dajemy na kulturę. Ja tak
nie uważam. Jeśli już, szukajmy w tym momencie źródeł finansowania w trakcie roku i
zastanówmy się jak to rzeczywiście racjonalnie zrobić. Podobnie rzecz się ma do
ekopatrolu. Dzisiaj straż miejska bez względu na to, a uwzględniając to o czym mówił
Pan Stefański, potrzebuje na przykład samochodu do przewożenia ludzi, a nie tylko
zwierząt. Potrzebuje po prostu. I musimy w trakcie roku znaleźć te środki, natomiast ja
nie uchylam się oczywiście od dyskusji, od poszukiwania tych środków. Natomiast nie
dzisiaj na sesji budżetowej, kiedy właściwie budżet w tej formie będzie oznaczał obcięcie
na przykład środków na kulturę o dwa miliony złotych, czy na rozrywkę, która też – jak
podpowiada tutaj z tyłu prezydium, nie wiem kto – też nie jest niczym zdrożnym, wręcz
przeciwnie czasami przez mieszkańców oczekiwanym. Szanowni Państwo! Dziękuję także
za te pozytywne wypowiedzi ze strony radnych, czy Pani Rani Domosławskiej, czy Pana
Radnego Maliszewskiego. To rzeczywiście ważne z mojej perspektywy słowa. Także ze
strony, przepraszam, Klubu Radnych PSL. Tak, film rzeczywiście robi wrażenie. Ja nie
wiem, co bym bez Was zrobił, generalnie, ale rzeczywiście jestem pod wrażeniem. To jest
fakt. To jest fakt, że jestem pod wrażeniem. Natomiast dziękuję, Panie Skarżyński, bo
chciałbym też odnieść się w kilku zdaniach do tego co Pan mówił. Szanowni Państwo! Z
jednej strony nie sposób nie przyznać Panu racji. Rzeczywiście kwestie związane z
rewitalizacją Starego Miasta wymagają jeszcze większego zaangażowania ze strony
miasta. Oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja dziwię się, że na
przykład nie zauważył Pan, znaczy widzi Pan, Panie Jerzy – przepraszam za tą polemikę –
kościół na Górkach, bo trzeba go zobaczyć, to prawda. Ale z drugiej strony
niedostrzeganie Małachowianki i kilkudziesięciu milionów złotych, które zostały wydane
na ratowanie Małachowianki jest nieuczciwe, po prostu. Przepraszam, że to powiem.
(niezrozumiały głos z sali) Właśnie powiedziałem, że nie mówił Pan, właśnie nie
powiedział Pan i to uważam za nieuczciwe. (niezrozumiały głos z sali) Znaczy w
przypadku, ale to też trzeba zauważyć, to też trzeba zauważyć, także te środki, którymi
miasto wspiera prywatnych… (niezrozumiały głos z sali) Szanowny Panie Jerzy, to jest
kwestia znaczy dyskusji w tym momencie… (niezrozumiały głos z sali).”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie Jerzy,
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bardzo proszę nie w taki sposób. Jeżeli Pan jeszcze raz chce zabrać głos proszę o wniosek
ma moje biurko. Proszę, Panie Prezydencie.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Więc ja tylko proszę o
uczciwość i w tym momencie sądzę, że łatwiej nam się będzie dyskutowało, ale problem,
jeśli chodzi o rewitalizację dostrzegam. I bez wątpienia też to, co powiedział Pan
Przewodniczący Hetkowski, to będzie zadanie w tej perspektywie najbliższych kilku lat
dla kolejnych kadencji samorządu płockiego, które trzeba będzie na pewno podjąć,
najlepiej rzeczywiście przy wsparciu środków unijnych, bo wówczas będzie można mniej
środków własnych wydatkować. To z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo. Jeszcze proszę o
dwa zdania Skarbnika.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Mamy
kolejeczkę ad vocem. Niestety mamy również taki wariant, więc w takim razie Pani
Przewodnicząca Wioletta Kulpa ad vocem, proszę bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy tak, Panie Prezydencie. À propos tych
wniosków, które Pan uważa, że trzy są bezzasadne. Jeśli chodzi o Żłobek Miejski nr 3 to
proszę w takim razie rozszerzyć zakres rzeczowy, bo nie ma wszystkich tych elementów,
o które my wnioskowaliśmy w naszym wniosku. Teraz tak, jeśli chodzi o parking na
Skarpie to proszę wskazać konkretne zadanie, chyba że nie rozmawiamy o tym samym
parkingu, bo my rozmawiamy o parkingu za garażami na ulicy Na Skarpie.
(niezrozumiały głos z sali) No tak, ale tu jest Jasna 15, a nie Na Skarpie. (z sali Pan
Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Dostęp do tego parkingu
jest od ulicy Jasnej.”) Dobrze, ale my chcemy ukierunkować te środki na Na Skarpie
parking za garażami, o który wnioskowali mieszkańcy na spotkaniach. (z sali Pan Jacek
Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Mówimy o tym samym
parkingu.”) To w takim razie z tego opisu zadania nie wynika ten parking, tak naprawdę.
To nie wiem, czy mamy się domyślać, mieszkańcy mają domyślać. To powinno być w
miarę czytelne, dlatego nawet mieszkańcy, którzy o to wnioskują, żeby wiedzieli, że
chodzi właśnie o ten parking. Więc tutaj oczywiście, jeśli Państwo to uszczegółowicie i
doprecyzujecie opis rzeczowy zadania, to jak najbardziej, nie ma najmniejszego
problemu, wtedy wycofamy ten wniosek. Ale w obecnym zapisie ja wprost nie widzę z
tego zapisu, że chodzi o ten właśnie parking. (niezrozumiały głos z sali) Dobrze, to nie
będziemy go wycofywać. Jeśli tak Państwo uważacie. Ale wydawało mi się, że budżet
powinien na tyle być czytelny, żeby wprost z niego wynikało. (niezrozumiały głos z sali)
Chyba nie do końca. (z sali - Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
powiedział: „W ewidencji gruntów i budynków parking o którym mówi Pani, mówią
mieszkańcy, o którym my mówimy jest pod adresem Jasna 15. Możemy sprawdzić
działkę, w przerwie Państwu podać. (niezrozumiały głos)”; z sali Pan Radny Marcin
Flakiewicz powiedział: „Panie Prezydencie, czy od ulicy Jasnej na ten parking jest
wjazd? Nie ma. To podajcie numer działki.”; Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta
Miasta Płocka powiedział: „Numer siedemdziesiąt dwa.”; z sali Pan Radny Marcin
Flakiewicz powiedział: „To proszę to uzupełnić...(niezrozumiały głos).”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę
kontynuować. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dodatkowo zabrać głos, to proszę o
przyciśnięcie stosownego przycisku.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy Państwu się wydaje to jasne, ale dla
nas niekoniecznie, a tym bardziej dla mieszkańców, którzy wprost takich zapisów nie
potrafią analizować, bo Państwu się wydaje to naturalne, ale nie do końca tak jest. Więc
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proszę jeszcze raz o doprecyzowanie zakresu rzeczowego tego zadania. Natomiast
abstrahuję od tego, czy Pan Prezydent realizuje te zadania czy Klub PSL, ale wie Pan, to
jest trochę, jakby to nie chcę też Pana urazić w jakiś sposób, żeby też nie było, że w
końcówce roku staram się gdzieś zaraz Pan mi powie jątrzyć albo siać kampanię
wyborczą, bo to nie o to chodzi, tylko, wie Pan, organizowanie konferencji prasowej na
świeżo otwartym, znaczy jeszcze nie otwartym, ale chylącym się już ku końcowi,
inwestycji przedszkola przy ulicy Gałczyńskiego jest w moim przekonaniu zachowaniem z
Pana strony dość dziwnym, bo jeszcze nie tak dawno Pan nie chciał realizować tej
inwestycji. Tak naprawdę tylko dzięki tym rodzicom dzieci w tym przedszkolu i
mieszkańcom tego osiedla to przedszkole jest realizowane. Ja nie wiem czy Pan sobie
przypomina to spotkanie na tej sali, gdzie przyszło ponad dwieście osób i w którymś
momencie Pan, można powiedzieć, skapitulował i powiedział, że będziemy to realizować.
Tak, że upieracie się Państwo przy czymś do końca. Nie do końca chyba macie rację.
Chodzi o jasność zapisów po to, żeby nie wnosiły jakichkolwiek niedomówień i
niedopowiedzeń, żebyśmy później... nagle się okazało, że my mówiliśmy o czymś innym,
a Państwo Radni też o czymś innym. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu.
Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Wysoka Rado! Wspomniał Pan Prezydent w swoim wystąpieniu, że szkoda, że nie daliśmy
sobie szansy. Rozumiem – szansy na rozmowę na temat zadań inwestycyjnych, które
mogłyby się znaleźć w tym budżecie. Ale jak co roku od wielu, wielu lat, a od 2010 na
pewno rady mieszkańców osiedla te, które wówczas funkcjonowały i obecnie, które
funkcjonują, zgłaszają zapotrzebowania na realizację zadań na terenie osiedli, w których
funkcjonują. I tak samo Rada Mieszkańców Osiedla Imielnica zgłosiła po raz kolejny
zadania, które uważałaby, żeby można było na tym terenie osiedla zrealizować. Było to
dziewięć zadań, które pozwolę sobie przedstawić Wysokiej Radzie, a z tego jest tylko
jeden wniosek, który jest w tych kilkudziesięciu wnioskach, które zgłasza Klub Prawa i
Sprawiedliwości. Pierwszy to była budowa drugiego pasa ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy
Podolszycami i Imielnicą. Drugie – wykonania sięgacza ulicy Kątowej wraz z połączeniem
z ulicą Lokalną. Budowa boiska osiedlowego na działce przy Przedszkolu nr 34 na osiedlu
Imielnica, ulica Harcerska 2 w Płocku. Oczywiście jest to w budżecie, a sprawa drugiego
pasa to wiadomo od wielu, wielu lat i miesięcy toczą się te sprawy, między innymi
ostatnio z Generalną Dyrekcją. Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Imielnica
Parcele. Rozpoczęcie realizacji zadania pod nazwą: budowa ulicy Parcele na osiedlu
Imielnica Parcele i tu była propozycja, żeby ją etapować, bo rzeczywiście jest droga, ale
można byłoby rozłożyć to na etapy. Zaprojektowanie w dostępnym miejscu i rozpoczęcie
realizacji połączenia osiedla Imielnica z osiedlem Podolszyce Południe. Zaprojektowanie i
wykonanie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy wschodnią częścią osiedla, tak zwane
Parcele, poprzez jar, z zachodnią częścią ulicy Wiosennej lub ulicą Kasztanową. O tym
mieszkańcy mówili na spotkaniu, które było w tym roku z Panem Prezydentem na terenie
osiedla Imielnica, ponieważ jakby czują się wykluczeni przez to, że ani chodnika, ani
żadnej ścieżki rowerowej, żeby bezpiecznie się połączyć z tą częścią Imielnicy, którą jar
rozdziela. Zainstalowanie monitoringu w następujących miejsca osiedla – parking i plac
zabaw przy ulicy Morelowej, park i siłownia pod chmurką, dwa wejścia na cmentarz przy
ulicy Harcerskiej i ulicy Leszczynowej. Wykonanie brakującej kanalizacji sanitarnej w
ulicy Podgórze. Wspomnę też, że wykonanie sięgacza ulicy Kątowej było zgłoszone jako
jeden z projektów, który przeszedł ocenę formalną i poddany został głosowaniu, czyli
sięgacza ulicy Kątowej wraz z połączeniem z ulicą Lokalną. Zajął pod względem
procentowym czwarte miejsce, z tym że niestety tych środków, które były przeznaczone
półtora miliona na tą część inwestycji, wykraczał poza tą pulę i w miejsce naszego
projektu weszły dwa inne, które się zmieściły w tej puli półtoramilionowej. Ale myślę, że
warto było jednak docenić i zaangażowanie mieszkańców, którzy głosowali za tą
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realizacją tego sięgacza. Co więcej, naprawdę duże oczekiwania są i ciągle są zgłoszenia
do członków rady mieszkańców osiedla o realizację tego przedsięwzięcia. Tak, że
dawaliśmy sobie wielokrotnie, Panie Prezydencie, szansę poprzez te zgłaszane wnioski
poprzez Radę Mieszkańców Osiedla Imielnica. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. I
teraz najlepszy Skarbnik na Mazowszu. Proszę bardzo, Wojciech Ostrowski.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Znaczy ja nie wiem,
dlaczego Pan Prezydent mnie tak słabo ceni – tylko na Mazowszu, ale okej. Dobrze,
znaczy ja postaram się odpowiedzieć na tych kilka pytań, które Pani Radna zadała na
początku, czyli budżet i autopoprawka. Rada Miasta – zwiększenie budżetu, jeśli się nie
mylę, około dziewięćdziesięciu tysięcy to był tak naprawdę, przyznajemy się,
niedoszacowanie, trzeba było tą kwotę podnieść, ponieważ jest to rok wyborczy i będzie
potrzeba więcej pieniędzy. Straż Miejska – dwadzieścia tysięcy, przesunięcie z Wydziału
Zarządzania Kryzysowego jest związane z przeniesieniem osób monitoringu do Straży
Miejskiej. To są takie bieżące, drobne wydatki, które były wcześniej w Wydziale
Zarządzania Kryzysowego, a teraz będą w Straży Miejskiej. Kolejne – ta zmiana rezerwy
dotyczy oświaty i to jest przeniesienie pięciuset tysięcy patrząc na wykonanie 2017 roku,
zwłaszcza pod koniec roku, jeśli chodzi o jubileuszówki, czyli zwiększenie z trzech i pół do
czterech milionów rezerwy na jubileuszówki i odprawy, a zmniejszenie rezerwy
statutowej z miliona do pięciuset tysięcy, czyli na takie nieprzewidziane zdarzenia losowe.
Kolejne pytanie było o schronisko – zwiększenie wydatków jest związane tylko i
wyłącznie, tam nie ma większego zakresu, tylko i wyłącznie ze zmianą stawki podatki
VAT z ośmiu na dwadzieścia trzy procenty i stąd jest to ponad sto tysięcy, pieniądze,
które pójdą do budżetu państwa i tyle. Dalej jest kultura fizyczna i tam zwiększenie o
pięć milionów, Pani Radna mówiła. To tak naprawdę są wydatki inwestycyjne i przede
wszystkim dotyczy to placu zabaw na Hermana, na Starym Rynku i wodnego placu
zabaw. Kolejne pytanie było o stanowisko głównego specjalisty do spraw bhp. Tu nic się
nie zmieniło. Ten główny specjalista ds. bhp był i jest w Wydziale Organizacyjnym.
Jedynie jakby to zadanie jego zostało wydzielone, więc w tej chwili to widać, a wcześniej
było w całym wydziale, w zadaniach Wydziału Organizacyjnego niewydzielone. I pytała
jeszcze Pani o śmieci. Tak, ma Pani rację. Rzeczywiście przez te lata od lipca 2013 do
końca 2017 roku będzie to ponad dwanaście milionów jakie dopłaciło miasto do śmieci.
Ja to tłumaczyłem już kiedyś, że pewnie wynikało to też z pewnego poślizgu i ze zmian,
które następowały w tym procesie. Natomiast przyszły rok rzeczywiście zabudżetowane
jest milion dziewięćset. W 2017 będzie to ponad, pewnie około czterech milionów. W
związku ze zmianą podejścia i takim przetargiem, który żeśmy w tym roku zrobili też
mówiłem, że te koszty zmniejszają się o między trzy a cztery miliony złotych. Więc mam
nadzieję, że to nie będzie już strata nawet tego miliona dziewięciuset, pewnie będzie
około naszych kosztów, czyli około miliona złotych. I zobaczymy. Jeżeli rzeczywiście
będzie to taki poziom, to wtedy pewnie będziemy musieli się zastanowić co dalej z tą
pozycją zrobić, ponieważ wydawało nam się, że za odbiór śmieci płacimy za dużo i
ostatni przetarg, który zrobiliśmy już na okres dłuższy niż rok, na trzy lata, okazał się
rzeczywiście trafiony i tu będziemy mieli znacznie niższe koszty niż dotychczas. O
zadłużeniu myślę, że Prezydent powiedział wszystko poza tym może, że gdyby jakby nie
było tych, gdybyśmy ciągnęli te kredyty tak jak było zaplanowane, to w zasadzie w 2018
już byśmy nie musieli ciągnąć, bo to co mamy zaplanowane na 2018 było zaplanowane
na 2016 i 2017 razem, łącznie. W związku z tym to w zasadzie wynika z przesunięć. A
ten rok rzeczywiście sto osiemdziesiąt milionów bez środków zewnętrznych całkowicie
sfinansowany. To tyle. Dziękuję.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi
Terebusowi Wiceprezydentowi Miasta Płocka.
Pan Jacek Terebus Wiceprezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Szanowni Państwo Radni! Odpowiadając na pytania, które Pani Przewodnicząca zadała. W
przypadku ronda i tej ulicy Filtrowej oraz Górnej tam nie ma wykreślenia ronda. Opis
tego zadania w pozycji pięćdziesiąt dziewięć brzmi: w ramach powyższego zadania w
2018 roku planowana jest przebudowa ulicy Filtrowej w zakresie nawierzchni jezdni,
chodników, zjazdów do posesji, budowa ronda w ulicy Górnej oraz budowa odcinka ulicy
Górnej do skrzyżowania z ulicą Rzeczną i Ośnicką. Wynika to z tego że, jak już Państwa
informowaliśmy, z uwagi na to, że nie udało rozstrzygnąć się przetargu dla jednego
zakresu postanowiliśmy zwiększyć kwotę i powtórzyć przetarg dla dwóch tych
elementów, czyli ulicy zarówno Filtrowej, jak i ulicy Górnej do tego skrzyżowania, o
którym powiedziałem. W przypadku pytania o autokary, dlaczego się je wykreśla –
wykreślamy, ponieważ chcemy uściślić, ujednolicić jak gdyby nazewnictwo z tymi
wnioskami, które zostały złożone do projektu unijnego. W przypadku ulicy Kościuszki
sama Pani zauważyła, kwota pięćset tysięcy. Na projektowanie chodników to nie jest
kwota pięciuset tysięcy, zatem jest to projektowanie i realizacja na rok przyszły.
Projektowanie będzie obejmowało duży zakres, natomiast zobaczymy na ile te pięćset
tysięcy wystarczy w przypadku samej realizacji. I odnosząc się do kwestii ścieżek
rowerowych i tego, że budujemy tak drogo ścieżki rowerowe. Ale, Pani Przewodnicząca,
Pani zadała pytanie wprost na ostatniej sesji odnośnie kilometra ścieżek rowerowych w
ramach tego projektu, który jest dofinansowany z Unii Europejskiej. I zaznaczam, jest to
kwota jeden i siedem miliona złotych za kilometr, ale nie zauważyła Pani jednej rzeczy.
Nie budujemy tylko asfaltu w sensie dwóch metrów, szerokości dwóch metrów ścieżki
rowerowej, ale budujemy również bardzo często, tak jak w przypadku, jak w tym
projekcie jest ulica Nowy Rynek, przebudowujemy kanalizację, budujemy… myślę tu o
kanalizacji deszczowej, budujemy wpusty z chodników, bardzo często przebudowujemy
przy okazji chodnik, bo jest taka możliwość, bo ten projekt, który Unia Europejska
ogłosiła, właśnie to dopuszczał, budujemy oświetlenie, budujemy w tym wypadku nowe
wiaty przystankowe, bo była możliwość włączenia i stąd kwota jeden i siedem miliona
złotych. Jeśli byśmy chcieli porównać, ile kosztuje kilometr ścieżki rowerowej przy okazji
budowanych ulic, to ta kwota jest znacznie poniżej miliona, a w wielu przypadkach nawet
nie przekracza pięciuset tysięcy złotych. W związku z czym nie jest to miarodajne. Ale
ściśle odpowiadając na Pani pytanie, dlaczego w tym projekcie to jest jeden i siedem
miliona złotych – dlatego, że Unia Europejska dopuściła możliwość również przebudowy i
przy okazji budowy ścieżki rowerowej innych elementów, które wpływają na podniesienie
bezpieczeństwa ruchu, tak jak już powiedziałem również kanalizacji, oświetlenia, czy w
ogóle usuwania kolizji z infrastrukturą podziemną. Z tych rzeczy, o których Pan Prezydent
nie wspomniał – w przypadku również Przedszkola nr 10, być może tego wprost z opisu
nie ma, myśmy zaplanowali w budżecie przyszłego roku pewien zakres prac, ale do WPF
wpisaliśmy na rok 2019 bodajże tę drogę, chodnik i dojazd. Odbyły się spotkania,
również ze mną te spotkania, przy moim udziale. Ustaliliśmy jakie prace kolejne przy
Przedszkolu nr 10 będą podejmowane. To wszystko. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy ja nie wiem, czy nie usłyszałam à
porpos sprzątania w tych rejonach, że mieliśmy po trzysta tysięcy, teraz mamy
zmniejszenie do osiemdziesięciu tysięcy. Natomiast tylko odniosę się do tego co mówił
Pan Prezydent Terebus. Panie Prezydencie, rzeczywiście w projekcie budżetu jest słowo
rondo, natomiast w autopoprawce czytam wprost, to jest Państwa zapis: w nazwie
zadania wykreśla się słowo rondo – autopoprawka. Więc o to mi chodziło, o
autopoprawkę się pytałam. I teraz kolejna sprawa. Pan powiedział o Kościuszki, że mamy
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pięćset tysięcy. Ja nie wiem, gdzie ma Pan te pięćset tysięcy. Ja mam w zadaniu
pięćdziesiąt tysięcy i jest napisane: planowane jest opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy chodników, tylko i wyłącznie. Więc też chciałabym
wiedzieć o jakich pięciuset tysiącach Pan mówi. (niezrozumiały głos z sali) Gdzie? (z sali
Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Wydaje mi się, że
jest autopoprawce, zaraz sprawdzę.”) (głos z sali: „Jaki jest numer zadania?”)
Osiemnaście.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „To może w
międzyczasie Pan Skarbnik raz jeszcze, proszę bardzo. (z sali Pan Jacek Terebus
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Tak, jest w autopoprawce pięćset
tysięcy.”) Czy Pan Skarbnik jeszcze chciałby coś dodać?”
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Tak.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Wojciechowi Ostrowskiemu Skarbnikowi Miasta Płocka.
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „To znaczy ja nie bardzo
rozumiem w której pozycji Pani mówi: zmniejszenie z trzystu do osiemdziesięciu tysięcy,
ponieważ w całym zadaniu Oddział Spraw Komunalnych mamy zwiększenie o prawie dwa
miliony. Rejony pierwszy, drugi i trzeci, te główne wydatki są około miliona złotych i to są
z przetargów, które zostały już przeprowadzone i są stawki na cały rok. Jedynie rejon
trzeci jest mniejszy i tutaj trwają jeszcze rozmowy z Muniserwisem. Pewnie tutaj
będziemy jakieś pieniądze musieli w trakcie roku dołożyć. Natomiast tych trzysta
osiemdziesiąt to ja powiem prawdę nie znajduję. Jakby Pani Radna mogła powiedzieć na
której stronie. A poza tym jeszcze może tylko bym dodał do tych jakby proponowanych
zmian w budżecie to co mówiąc o zmniejszaniu rezerw. Pani Radna proponuje
zmniejszenie rezerw i wykonanie z nich pewnych zadań inwestycyjnych o jakieś sześć i
pół miliona, jeśli dobrze udało mi się w miarę szybko liczyć wszystko, chociaż mogłem
tego niedoszacować. A z dwudziestu milionów rezerw to tak, po pierwsze, siedem i pół
miliona to jest rezerwa na podwyżki. Po drugie cztery miliony to jest rezerwa na
jubileuszówki w oświacie. Dwa i siedem miliona to jest rezerwa na jubileuszówki we
wszystkich pozostałych jednostkach, w tym w urzędzie i innych jednostkach. Dwa i pół
miliona to jest rezerwa kryzysowa, która jest rezerwą obowiązkową i zostaje trzy i trzy
miliona rezerwy na tak zwane zdarzenia nieprzewidywalne, czyli losowe i z tych trzech
Pani Radna proponuje zdjęcie ponad sześciu i pół, z tego co ja policzyłem, może być tego
więcej. Więc jakby nie jest to możliwe kompletnie.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi
Terebusowi Wiceprezydentowi Miasta Płocka.
Pan Jacek Terebus Wiceprezydent Miasta Płocka powiedział: „Króciutko już. Plan
projektu budżetu miasta Płocka na 2018 rok, Pani Przewodnicząca, budowa chodników w
ulicy Kościuszki było pięćdziesiąt tysięcy. Proponowana autopoprawka do projektu
budżetu to jest pięćset tysięcy, czyli plan po autopoprawce pięćset pięćdziesiąt tysięcy. A
zatem oprócz projektowania również realizacja. Co do, jeszcze raz wracając do ulicy
Filtrowej oraz ulicy Górnej, w opisie zadania jest… Nie ma potrzeby, że w tytule
znajdowało się rondo, bo ono zostało wtedy, kiedy budowaliśmy tylko i wyłącznie ulicę,
mieliśmy remontować ulicę Filtrową. W momencie, kiedy rozszerzyliśmy ją również o
ulicę Górną w opisie znajdzie Pani cały zakres rzeczowy tego zadania, czyli rondo,
chodniki i odcinek ulicy do skrzyżowania z ulicą Rzeczną i Ośnicką. Dziękuję.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Tak, jeśli chodzi o ulicę Kościuszki to jest w
tabeli, ale nie ma w opisie zwiększenia pięćset tysięcy. Ja po prostu czytałam opis i tego
nie ma w opisie. (z sali: „To jest w tabeli.”) Jest w tabeli, ale nie ma w części opisowej.
(niezrozumiałe głosy z sali) Dobrze. Natomiast przejdę tylko jeszcze do tych ścieżek
rowerowych, o których rozmawiamy. Tylko mam takie pytanie, Panie Prezydencie. Ja
sądzę, że w innych miastach też nie robią samego asfaltu, tylko łącznie z oświetleniem i z
innymi elementami małej architektury przy tych ścieżkach rowerowych. To te przykłady z
przetargów, które podawałam, to były normalne pasaże pieszo-rowerowe, czyli jak
mniemam również łącznie z oświetleniem i z innymi elementami. Natomiast ja chcę
przytoczyć przykład w moim przekonaniu bezmyślności realizowania ścieżki rowerowej,
bo to nie jest na takiej zasadzie, że jak dostajemy pieniądze to wydajemy gdzie się da i
jak się da, żeby tylko wydać, tylko żeby przemyśleć to wydawanie pieniędzy, żeby nie
zniszczyć czegoś co było wcześniej dobrze zrobione albo kilka lat wcześniej zrobione, co
dobrze służyło. Myślę o ścieżce rowerowej od ronda w Radziwiu wzdłuż ulicy Portowej.
Zawęziliście Państwo znacznie jezdnię. Ja nie wiem, czy tam się miną dwa tiry - mam
bardzo duże wątpliwości - a takie samochody między innymi tamtędy jeżdżą. W sytuacji,
kiedy od Nagadowskiego, tam gdzie skręca się, jest znak pierwszeństwa, jest po jednej
stronie zaplanowana tylko ścieżka rowerowa bez chodnika, po drugiej stronie jest
chodnik, który istniał wcześniej. I nie chodzi mi o to, żeby tam pakować jeszcze raz
ścieżkę, tylko że logika nakazuje, że w momencie, kiedy nie ma miejsca to robi się po
jednej stronie ścieżkę a po drugiej stronie chodnik. Natomiast tutaj w ciągu tej drogi
macie Państwo po lewej stronie ogródki działkowe przy których jest szeroki chodnik, po
prawej stronie od sklepu Biedronka zrobiliście chodnik i ścieżkę rowerową zawężając
totalnie pas jezdni. I ni wiem po co po jednej stronie i po drugiej mają być dwa szerokie
chodniki. Przecież tam nie chodzą tysiące ludzi po tych chodnikach na tym odcinku drogi.
Chodzi o jakąś logikę zachowania przy wydatkowaniu tych środków finansowych. Bo
teraz rozebraliście chodnik, który był parę lat temu układany wzdłuż tej ulicy, położyliście
nowy i po jednej i po drugiej stronie jest chodnik nie wiedzieć czemu, komu on ma służyć
tak na dobrą sprawę, a utrudniliście, tak naprawdę, jazdę samochodom.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi
Terebusowi Wiceprezydentowi Miasta Płocka.
Pan Jacek Terebus Wiceprezydent Miasta Płocka powiedział: „Pani Przewodnicząca, jak
gdyby w drugiej części swojej wypowiedzi Pani odpowiedziała sobie na to pierwsze
pytanie. To jest właśnie racjonalność wydatkowania środków. Dlaczego? Dlatego, że
przede wszystkim wskazała Pani, odnosząc się do ulicy Popłacińskiej, wskazała Pani w
ulicy Popłacińskiej, że po drugiej stronie są ogrody działkowe. Otóż Pani nie wskazała, że
ta droga jest na wysokim nasypie, ponad dwumetrowym nasypie, w związku z czym, jeśli
mielibyśmy wykonać tą ścieżkę rowerową po stronie ogródków działkowych, to trzeba by
wybudować duży nasyp. To jak gdyby po części Pani sobie na to odpowiedziała. W
przypadku… (niezrozumiały głos z sali) Tak, słuchamy Pani Radna, słuchamy, cały czas
słuchamy. (niezrozumiały głos z sali) Nie, znaczy może nie będę się wdawał w tę
polemikę, ponieważ po raz kolejny padają słowa, które są kompletnie nieprawdziwe.
Jeszcze raz przywołuję kwotę miliona siedmiuset tysięcy złotych. Absolutnie jest to
racjonalne wydatkowanie środków, dlatego że proszę spojrzeć na te projekty zanim
padnie takie stwierdzenie. Jeśli w przypadku ulicy chociażby Nowy Rynek w projekcie jest
rozdział kanalizacji przy tej okazji, bo była taka szansa, to z tego skorzystaliśmy.
Wracając do ulicy Popłacińskiej, Portowej – tak, rozebraliśmy chodnik, ale nie zwróciła
Pani uwagi już na to, że tej całej podbudowy nie rozbieraliśmy tylko na niej ułożyliśmy
ścieżkę rowerową, a kostkę wykorzystaliśmy w drugim miejscu. Właśnie dlatego, że w
tamtym czasie, kiedy budowano drogę, tej ścieżki rowerowej nie przewidziano. Co do
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obawy co do szerokości jezdni, minięcia się tirów, to tylko podam przykład. Proszę
spojrzeć jak wyglądała ulica Jachowicza jeszcze parę lat temu. Miała dwa pasy. Była
szeroką ulicą w jednym kierunku a miała dwa pasy. Dziś spokojnie ulicą Jachowicza
poruszają się, są na ulicy, bez żadnej korekty geometrii wymalowaliśmy trzy pasy.
Dopuszczamy ruch, bo dopuszczony jest ruch nawet na trzech metrach. W przypadku
ulicy Popłacińskiej zachowana jest szerokość trzech i pół metra pasa ruchu w jednym
kierunku, a zatem spokojnie i symulacja komputerowa i to co w tej chwili się dzieje
pokazuje, że tam dwa tiry spokojnie się na tej drodze miną. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. I ponownie nim udzielę głosu Panu Prezydentowi muszę Państwu zasygnalizować,
że na biurku moim leżą znowu dwa wnioski od tychże samych naszych Szanownych
Panów – od Pana Jerzego Skarżyńskiego i od Pana Pawła Stefańskiego i poddam teraz
pod głosowanie po raz kolejny, bo taki mam obowiązek, udzielenie głosu tym dwóm
Panom. Jako pierwszy będziemy głosować wniosek Pana Jerzego Skarżyńskiego, jako
drugi Pana Pawła Stefańskiego. W takiej kolejności je otrzymałem. Jak będziemy
technicznie gotowi wyświetlą się Państwu na monitorach ikonki do głosowania. Do
obydwu Panów miałbym prośbę, żebyśmy się starali koncentrować na tym punkcie, w
którym jesteśmy, czyli budżet miasta Płocka 2018. Jeszcze chwilkę i będziemy mieć
pulpity gotowe do głosowania. A po tym punkcie, Szanowni Państwo, ogłoszę przerwę
obiadową tradycyjnie. Chyba kolejne wnioski tego typu będziemy głosować ręcznie,
będzie szybciej, tylko Pan Sekretarz będzie wtedy czujnie liczył. Mamy gotowe. Proszę
bardzo. Kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem ponownie głosu Panu Jerzemu
Skarżyńskiemu proszę o przyciśnięcie stosownej ikonki oraz pozostałe opcje, jeżeli
wchodzą w rachubę. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Dziewiętnaście na tak,
jednogłośnie. (niezrozumiałe głosy z sali) Tak. Powiedziałem, raz jeszcze, że głosujemy
Pana Skarżyńskiego. Tak jest. Panie Janie, źle Pan opisał wniosek. Proszę, raz jeszcze
ponawiamy głosowanie. Proszę wycofać to co widzimy na monitorach i poddaję raz
jeszcze pod głosowanie udzielenie głosu Panu Jerzemu Skarżyńskiemu. Proszę o taką
ikonkę. Proszę Państwa o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech opcji. Dziękuję za
głosowanie. Proszę o podanie wyników.”
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dwadzieścia na
tak. I teraz poddaję pod głosowanie udzielenie głosu Panu Pawłowi Stefańskiemu. Proszę
Państwa o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników.”
Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 4
wstrzymujące – 1
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrze,
jedenaście na tak. Wyrazisty wynik. Proszę bardzo, w pierwszej kolejności Pan Jerzy,
proszę bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Jerzemu Skarżyńskiemu.
Pan Jerzy Skarżyński powiedział: „Proszę Państwa, ja w swoim poprzednim wystąpieniu
nie podziękowałem, bo jak Pan Prezydent mówi trzeba dziękować za rzeczy takie grube
jak Małachowianka czy fara. Ja za takie drobne, o które też się parę lat walczyło. Nie
będę mówił, ale Państwo będziecie doskonale wiedzieli o czym będę mówić, bo nie
chciałbym robić może jakiegoś takiego przypału albo nie wiem jak to nazwać osobie,
którą chcę pochwalić. Można było na ulicy Piekarskiej po iluś latach walki wreszcie zrobić
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porządek i za to chciałem podziękować. Ale również policji chciałem podziękować.
Państwo zebrali niesamowity materiał i żeście się napracowali. Ja widziałem jaką ciężką
pracę włożyliście w sprawie związanej z łomotami. I co? I sąd pierwszej instancji i drugiej
instancji, Rzecznik Praw Obywatelskich powielają pisma z Ratusza, a niektóre jak byście
Państwo przeczytali, to byście się złapali za głowę. Wstyd, że ci ludzie poważni tak robią.
Ciekawa sprawa – to też dla Państwa dziennikarstwa – ano, proszę Państwa, w obu
instancjach i w rejonowym czego się nie robi, co prawnicy mówią, i okręgowym chciano
rozstrzygnąć sprawę w sądzie bez udziału stron i to tak zrobili niestety. Ale to inna
sprawa. Pan Prezydent mówi o Małachowiance. Proszę Państwa, jak tak by dobrze
przeszedł, a ja tak chodzę sobie spokojnie teraz po tym Starym Mieście, wolno, to widzę,
że Małachowianka zaczyna też pękać. Może dlatego, że tam zbyt ciężkie sprzęty teraz
jeżdżą i drży u nas też wszystko jak się tam buduje. Ale na pewno Państwo wiecie o co
chodzi. O zieleni nie będę mówił, bo widzę, że to jakieś resztówki są, proszę Państwa, na
zieleń, tak że jest bardzo źle z zielenią. Ochrona krajobrazu skarpy. Proszę Państwa w
chyba 2012 lub 2013 złożyliśmy wniosek, podpisało się kilkadziesiąt osób, do dziś dnia
nie ma jakiegoś, powiedziałbym, odzewu w tym temacie. I taka sprawa. Pan Prezydent
mówi, chwali się Małachowianką. Jasne, że się jest czym chwalić. Ja zawsze chwalę się
Małachowianką gdziekolwiek bądź nie jestem, ale czy nie wstyd Panu, Panie Prezydencie
nieobecny zresztą, promocji Płocka jak przy rozbiórce Kolegialna 28? Dzwoni do mnie
kolega z Krakowa, mówi – co się tam u was dzieje? A ja mówię – co, nic nie wiem. To idź
zobacz. Ano rozbierają. Ach, jaka to była piękna rozbiórka. Dodam, proszę Państwa, że
miasto dostało ten budynek od spadkobierców właściciela za darmo. Za darmo. To doktor,
nie pamiętam nazwiska, w siedemdziesiątych latach dał tą nieruchomość za darmo. A
potem to sprzedano, a potem to konserwator na to patrzył, potem się lało, tak jak ze
Starym Rynkiem 10, gdzie konserwator pozwolił rozebrać osiemnastowieczne piękne
piwnice, bo też nie było komu się tym zająć. (niezrozumiały głos z sali) Jaki ma związek?
Już mówię, Panie Przewodniczący, bo nikt nie wie ile na tą tak zwaną rewitalizację jest
pieniędzy. No właśnie, nikt nie wie. Proszę Państwa... (z sali Pan Wojciech Ostrowski
Skarbnik Miasta powiedział: „Wszystko wiemy.”) Wie Pan? Proszę powiedzieć. (z sali Pan
Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta powiedział: „Ale o czym?”) Na rewitalizację ile
pieniędzy jest? (z sali Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta powiedział: „W tym
roku?”) Tak. (z sali Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta powiedział: „W 2018?”)
Tak. (z sali Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta powiedział: „Sześć milionów
sześćset pięćdziesiąt tysięcy.”) I to jest dużo? (z sali Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik
Miasta powiedział: „Nie wiem czy to jest dużo...”) Dobra. Kazimierza Wielkiego 6, dobra,
co jest z tym budynkiem? Też nie macie pieniędzy. Sienkiewicza 64 – interweniowałem,
niezabezpieczony, leje się, zniszczone. A może tak rozbiorą go, bo obok taki piękny
teren, co? Kościuszki 18a, zachodnie skrzydło. Już mówiłem. Resztki zespołu
folwarcznego naprzeciwko Chemicznej. Niestety też się wali. (niezrozumiały głos z sali)
Prywatna własność tak, tak, ja wiem, że prywatna własność, tylko są, Panie
Przewodniczący, odpowiednie instrumenty prawne, żeby przywołać właściciela do
porządku. A jeszcze jedna rzecz. Ostatnio wyczytałem. Też mnie dzwoni kolega. Budynek
na Misjonarskiej z założenia więziennego ma być rozebrany. Aj, proszę Państwa, i na
koniec. Jedyna porządna kuczka wyjechała do Warszawy. Wiecie Państwo, co to jest
kuczka, nie muszę mówić. Królewiecka, róg Tumska. Pieniędzy nie było, no właśnie, i jak
już tak patrzymy, to będziecie Państwo przeznaczali pieniądze na plany
zagospodarowania przestrzennego. Tumska jest podzielona na dwie części. Jedna jest
objęta planem, a druga już nie objęta planem. I to tylko tyle takich ciekawostek.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Pawłowi
Stefańskiemu.
Pan Paweł Stefański powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni
Państwo! Ja akurat mam pytanie bardzo konkretne do Pana Prezydenta, bo to jakoś tak
umknęło. Ponieważ coś mówił o markach, o promocji i tak dalej, więc ja bym zapytał po
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prostu, co by się stało, gdyby miasto poinformowało organizatorów eventów pod tytułem
Audioriver, Hip-Hop, woogie-boogie, łoj dana, łoj dana, takie te i te inne, że – po
pierwsze – nie będzie dotacji, bo się skończyło, dwa – że trzeba zapłacić za prawo
zorganizowania imprezy i korzystania z marki na którą miasto łożyło przez kilkanaście
lat. I tak, powiedzmy, jak bym tak się zajął tą marką na przykład Audioriver, to miasto
nic z tego nie ma, a wydało grubo ponad pewnie się z piętnaście, z dwadzieścia milionów
złotych wydało. Krótko mówiąc, jeśli przez kilkanaście lat wydawało pieniądze, to teraz
czas odcinać kupony, bo to była inwestycja. I ten cwaniaczek co tutaj dyskotekę na plaży
organizuje i budżet tam ma na poziomie dziesięć, dwanaście milionów nie potrzeba mu
dotować. On ma zapłacić za prawo do zarabiania. A miasto, ponieważ inwestowało, to też
coś z tego powinno mieć. Bo to, że tam przyjeżdża dwadzieścia pięć, trzydzieści tysięcy
ludzi, to miasto inwestowało w to, żeby przyjeżdżali. Inna sprawa, czy oni muszą akurat
tam. Według mnie nie, ale to inna sprawa. Marka, proszę Państwa, tam nie ma nic marki
Płock, tam jest marka Audioriver i Płock tę markę wypromował, bo pieniądze, które były
wydawane, a tak się składa, że ja mam umowy tak dziwnie skonstruowane, że tam nie
ma nic o promocji, że tam nawet jak trzeba było, to na trzy tygodnie przed imprezą
miasto jeszcze dwieście pięćdziesiąt tysięcy dołożyło, żeby teksty były pisane, czy były
publikowane. Kuriozum. Więc pytanie jest, co by się stało, Panie Prezydencie
Siemiątkowski, gdyby miasto ogłosiło, że koniec, koniec tego dobrego, wynocha mi stąd,
bez płacenia tutaj nie mata co robić, trza zapłacić, bo tak my potrzebujemy. Tak,
rewitalizacja, sześć i sześć dziesiątych miliona złotych, cieszę się że usłyszałem.
Rozumiem, że te trzydzieści parę milionów na nabrzeże to nie jest rewitalizacja i całe
szczęście, żeby nie było nieporozumień. Nie można mylić bractwa z mieżnunarodnoj
politikoj. Krótko mówiąc, tam po prostu to jest renowacja, a to nie jest rewitalizacja.
Przy czym rewitalizacja, proszę Państwa, żeby to miało ręce i nogi – mówię do Pani
Dyrektor – to trzeba mieć wizję, plan i strategie dojścia do tego. Ja tutaj tego nie widzę.
I to trzeba mieć, powiedzmy ogarnąć to wszystko i tak to pomyśleć, żeby ludzie byli
skłonni wykładać pieniądze prywatne i ja widzę jak to zrobić. Po prostu trzeba dać,
stworzyć kawałek, pokazać jak to powinno działać, co można uzyskać i to zachęci. Nic
tak dobrze nie robi jak dobry przykład. Tak to działa na świecie, w Polsce i za granicą.
Przykładem to może być na przykład ten obiekt Sienkiewicza 38. Tam jest
nieporozumieniem remontowanie tych oficyn. Jedna się szczęśliwie rozwaliła, drugą
trzeba z premedytacją rozwalić. To jest obiekt niezabytkowy w związku z tym można i po
prostu, a objąć jednym wspólnym wspólnym projektem obiekty od 38 do 48, żeby
zamiast tych siajerków, badziewia, ruder i tak dalej i tak dalej, tu mógłbym takie, jeszcze
parę takich specjalistycznych terminów podwórkowych przywołać, żeby dopisać co tam
jest i tam można coś stworzyć sensownego, tylko nie dziadowską architekturę, gdzie Pani
konserwator miejska powie: ma nawiązywać do otoczenia. Tam nie ma do czego
nawiązywać. Miasta się nie budują w ten sposób, że się odtwarza to co było
bezwartościowe. Miasta się rozwijają, tak to jest na świecie. Cóż tam jeszcze. Tak, mnie
zafrapowało, nawet jeszcze byłem zafascynowany, że radni bardzo się tak, że tak
powiem, rozstrzygają, czy ma być rondo czy nie. Proszę Państwa, mają być dwie
wybudowane ulice jakieś, a jak to zostanie rozwiązane, to jest sprawa projektantów.
Akurat nie radni są do rozstrzygania tego jakie jest optymalne rozwiązanie techniczne. W
związku z tym Pani Radna Kulpa po prostu to dopytywanie się, czy tam jest rondo, czy
tam nie ma ronda, to nie ma znaczenia. Tam ma być te dwie ulice i tylko radnych po
prostu jest cel i jak on będzie zrealizowany...”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie Pawle,
proszę finiszować.”
Pan Paweł Stefański powiedział: „… czy ma być zrealizowany, a jak to jest sprawa dla
fachowców, podkreślam. I teraz tutaj nie ma, pewnych rzeczy nie było, tutaj ja
przynajmniej nie dostrzegłem, w związku z tym się nie mówiło, ale trzeba powiedzieć.
Jest takie coś jak projekt, konkurs na plac Narutowicza z pomnikiem, bo se jakaś
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mojsiewna, blond mojsiewna wymyśliła, że ona chce mieć pomnik i przyszła, nawet
powiedziała jaki ma być ten pomnik, że ma być kolumna. Se ubzdurała kolumnę i teraz
wszyscy naokoło tego chodzą i w związku z tym po prostu ważna rzecz, ale to nie
mojsiewna, niedouczona mojsiewna ma po prostu wyznaczać jak się miasto ma rozwijać.
Tak nawiasem mówiąc właśnie wczoraj minęła dziewięćdziesiąta dziewiąta rocznica
wybuchu jedynego historii polskiej zwycięskiego powstania,. Ja nie słyszałem o żadnej
propozycji uchwały w tej sprawie. Jakby Państwo nie wiedzieli o jakie powstanie chodzi,
to powiem, że o powstanie wielkopolskie. Tak, ale było tutaj, to tak było tak na
marginesie. Dalej – Nowy Rynek, część południowa. I to jest znów jeden kolejny, po
prostu już używałem tego zagranicznego słowa, powiedzmy numer taki, aż mi brakuje
słów. Mianowicie robi się makeup albo lifting tego co jest, bo tam żadna nowa jakość nie
powstanie, żadna jakość nowa nie powstanie. Plac zabaw na Kazimierza Wielkiego –
znów zorganizowano konkurs według bardzo kiepsko przygotowanych założeń i najlepsza
praca była taka, że na wysokiej skarpie jeszcze się wybuduje platformę widokową.
Potrzebne to jak żabie wrotki, czy rybie kajak? Przecież to jest chore. Dobra, skoro już
się trzymamy tej rewitalizacji, chociaż ja wolałbym akurat w tym przypadku remontów.
Wieża Ciśnień została odremontowana, adaptowana, tam pewne nowe funkcje się
pojawiły. Ale, żeby wejść do Wieży Ciśnień, to trzeba, no powiedzmy, nie chodzi mi o to,
żeby wejść na Wieżę Ciśnień wysoko, tylko na teren na którym jest Wieża Ciśnień.
Normalnie jest tylko jedno miejsce takie, tak mniej więcej w środku tego placyku jest
przejście, ale nikt z tego nie korzysta. Nawet ta młodzież, która idzie do tej wyższej
szkoły, nie wiadomo dlatego wyższą uczelnią zwaną, po prostu ona przechodzi tak byle
jak, jak chce. Jak idą ludzie tam do tej restauracji, która jest w Wieży Ciśnień, to też tak
jak byle, jak komu się podoba. Nawet pracownicy jak tam coś przywiozą i tak dalej, to
też przez te nasadzenia, przez te nasadzenia i tak dalej. Proszę Państwa, pewne rzeczy
trzeba robić z głową. W związku z tym tutaj dosyć dobrze została przedyskutowana
sprawa ścieżek rowerowych i w związku z tym ja nie będę wchodził w detale, bo
mógłbym tu na przykład przy ulicy Portowej, ale również Tysiąclecia wejść w detale, ale
nie o to chodzi. Chodzi mi o postawienie pewnej sprawy szerzej. Ja chciałbym zobaczyć
koncepcję układu ścieżek rowerowych i dowiedzieć się jaka ma być funkcja, czy chcemy
zrobić tutaj po prostu Amsterdam, żeby tu była komunikacja taka zamiast, po prostu
żeby był dominujący typ komunikacji, czy to może być powiedzmy dla wyjazdów
turystycznych poza miasto. Chciałbym się na to, znaczy uzyskać na to odpowiedź,
ponieważ Portowa, Portowa to jest akurat przykład jak nie należało tego rozwiązywać, a
ulica Tysiąclecia, gdzie tam się jeszcze chce mieć tak, przy Kobylińskiego ścieżka
rowerowa, na Tysiąclecia ścieżka rowerowa, co każde sto metrów, czy tam sto
pięćdziesiąt metrów ma być ścieżka rowerowa? Więc nie bardzo rozumiem jaki tu jest
cel. Było już o placu Narutowicza, ale jeszcze jest taki fajny plac Obrońców Warszawy i
tam jest radosna twórczość. Założenia dotyczyły tylko zieleni, a w gruncie rzeczy tam po
prostu bałagan jest urbanistyczny, architektoniczny i tam trzeba byłoby coś tam w tej
sprawie jednak rozjaśnić. I jest sprawa jeszcze jedna. Było tutaj dużo mowy, nawet
byłem zdziwiony, ja tak ten problem widzę - wyprowadzanie dzikich zwierząt ze stanu
dzikości, przecież o tych dziko żyjących kotach. Proszę Państwa, albo są one dzikie,
żyjące w środowisku naturalnym i nie wolno im w tym przeszkadzać. Albo nam to po
prostu nie odpowiada, to róbmy jakieś racjonalne działania, ale takie działania, że wzywa
się do odkrywania piwnic, żeby one, te dzikie zwierzęta miały gdzie pchły i tak dalej,
smrodzić, paskudzić, pchły roztego, dlatego że chce im się nieba przychylić, to jest jakieś
chore, to jest chore. Z drugiej strony jest postulat, żeby w parowie, czyli w Jarze
Brzeźnicy oficjalnie rzecz biorąc, bo w Polsce się mówi parów, ale w Płocku jest parowa,
to jest taka tutejsza specjalność, więc w Jarze Brzeźnicy, że ma być jakieś przytulisko
jeszcze. Proszę Państwa, w tej chwili to schronisko to jest jeden wielki smród, syf, hałas i
parę jeszcze innych rzeczy. Jak to się ma, żeby tam, chce się, tam jest jakiś, słyszałem
postulaty jaki to wspaniały teren o potencjale rekreacyjnym. Po prostu albo w te albo we
wte. Stadion na koniec. Stadion, po pierwsze, stadion nie w tym miejscu. Jeżeli już, to
nie w tym miejscu. Tak tutaj się tyle mówiło o jakości środowiska i tak dalej. Po prostu to

50

jest najbardziej zanieczyszczony kawałek miejsca w Płocku. Tam jest największa emisja z
zakładów. Tak się składa, że ja mam w tej sprawie dosyć dokładne dane. Wiem, że tu na
sali jest kto też takie dane ma. Krótko mówiąc – jak już chcecie Państwo koniecznie
wydać te pieniądze, to po prostu jednak trzeba się dobrze zastanowić gdzie, bo tam
sport, a już na pewno wyczynowy, to jest najgorsze z możliwych miejsc. Tak, żeby być
uczciwym, Proszę Państwa, to jest zabawa za sto sześćdziesiąt do stu osiemdziesięciu
milionów. Ja mówię to w oparciu… nawet dwieście, powiedziałbym… mówię to w oparciu o
dostępne dane z ostatnio wybudowanych oraz przewidywanych do wybudowania teraz
stadionów. Najnowsza taka rzecz to jest stadion Pogoni w Szczecinie, gdzie to jest
zabawa dwieście czterdzieści do dwieście czterdzieści pięć baniek. Więc załóżmy, że w
Płocku to jest, będzie trzy czwarte tego, to będzie sto sześćdziesiąt, a tam, ze sto
osiemdziesiąt co najmniej. (niezrozumiały głos z sali) Wojtek, ja mówię, po pierwsze nie
w tym miejscu, a po drugie, żeby byli wszyscy świadomi o jakich to kwotach trzeba
mówić.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrze,
dziękujemy Panie Pawle.”
Pan Paweł Stefański powiedział: „I teraz tak zupełnie na koniec, tak tego. Proszę
Państwa, tak jak już było powiedziane, w wielu miastach w Polsce – to zdaje się Pani
Radna Domosławska mówiła wczoraj, dzisiaj – są sesje, gdzie są uchwalane budżety. I na
przykład wczoraj był w takim miasteczku niedużym, ale pewnie ze dwa razy takim jak
Płock – Opole, był uchwalany budżet i tam przewidziano, że trzeba będzie wziąć
sześćdziesiąt milionów złotych kredytu. Się zrobiła awantura na całą Polskę. Przecież nie
byłem w Opolu, tak że usłyszałem o tej awanturze tutaj. Tam się martwią o to, z czego
będą to spłacać. A ja powiem Państwu, że czasy ujemnych stóp, deflacji i ujemnych stóp
kredytowych to się skończyły. Teraz trzeba liczyć, że to będzie najmarniej dwa i pół, a
może i lepiej. W związku z tym ta podstawowa stopa, a kredyty, czyli pieniądze będą
droższe. Tak, że tu powiedzmy to było aż takie, żeby zamknąć tą kwotą, znaczy tą
klamrą dla mnie najważniejszą, bo ja w detale nie wchodzę, czy ta uliczka, tak, czy tak,
czy tak. Radni nie są od rozstrzygania czy uliczka ma być taka czy siaka. Natomiast jak
już dają pieniądze to, żeby było coś z sensem. I jest na przykład, była tu dzisiaj mowa o
przebudowie ulicy Zielonej i ona na koniec jedna, druga co do ważności, a może
najdalej trzecia co do ważności ulic w Radziwiu, ma mieć szerokość 4,80m, 5 m. To
akurat muszą jechać dwa samochody osobowe nie za szybko, żeby się minęły, bo dwa
ciężarowe, a już na pewno dwa autobusy nie miną się. Tam w tej chwili zdarza się, że jak
jedzie powiedzmy szambiarka i jakiś wóz dostawczy, to jedno musi jechać po chodniku
albo jak jest wóz dostawczy, stoi przy sklepie, to ta szambiarka, czy jakiś inny wóz
dostawczy, ciężarowy musi jechać po chodniku. A przecież ta ulica jest, ma dosyć
powiedzmy szereg innych funkcji niż taka tylko taki dojazd do posesji. Tam są firmy i ona
spełnia funkcje jakieś powiedzmy alternatywnej dla Popłacińskiej. Krótko mówiąc – jak
wydajemy pieniądze róbmy to z sensem. Ja wiem jakieś szerokości tam jest pas
drogowy. Wiem, że droga sześć metrów by się zmieściła. Wtedy oznaczałoby tylko, że po
jednej stronie jest chodnik, a po drugiej go na kawałku nie ma bądź jest metrowy. Tak,
że proszę Państwa patrzcie czasami na to też szerzej. Ja mówię, ja nie jestem
księgowym i nie to że w tym roku jest o pięć tysięcy więcej niż było dwa lata temu, czy w
zeszłym roku mnie to nie obchodzi, ja patrzę do przodu. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Tak, ja do tej wypowiedzi Pana Skarbnika à
propos kwoty, którą Pan rzucił, która jest w budżecie 2018 na rewitalizację. Ja nie wiem,
czy dobrze dedukuję - te sześćset tysięcy, ta końcówka, to jest to co dopłacamy do
kamienic prywatnych w ramach programu, natomiast sześć milionów to, jak rozumiem,
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to jest Sienkiewicza 38, tak? Czyli, tak naprawdę, Sienkiewicza 38 to nie jest budynek
wpisany do rejestru zabytków i ja, z całym szacunkiem, uważam, że on powinien zostać
rozebrany i wybudowany na nowo, bo nie wiem, czy ktoś sobie zdaje sprawę, to zadam
może takie pytanie, może Państwo będziecie w stanie nam odpowiedzieć ile betonu
planuje wykonawca wlać, czy wlał w fundamenty i jak to podraża całą inwestycję, czy był
sens reaktywować coś co powinno zostać rozebrane i na nowo postawione, czy jest sens
wlewać takie ilości ton betonu, żeby to w jakiś sposób mogło dalej funkcjonować i żeby
się nie zawaliło. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Iwonie Jóźwickiej.
Pani Radna Iwona Jóźwicka powiedziała: „Szanowni Państwo! Chciałam podziękować
Panu Skarżyńskiemu, bo naprawdę podziwiam jego upór, że przychodzi tu od wielu lat i
uporczywie zabiega o te nasze zabytki. No niestety tu trzeba przyznać Panu rację, że są
w stanie fatalnym co poniektóre. Te, co zostały wyremontowane przyjemnie się na nie
patrzy, ale pozostałość to ma bardzo wiele do życzenia. Tak, że jeszcze raz czapki z głów
dla Pana Skarżyńskiego. I tak sobie myślę, że historia nas kiedyś oceni jak te zabytki
rzeczywiście się przewrócą. Nie chciałabym, żeby ta kadencja Rady kiedyś została
okrzyknięta jako kadencja barbarzyńców, którzy doprowadzili do zatarcia charakteru tego
miasta, bo niestety te zabytki tworzą charakter, tworzą klimat tego miasta. A co do Pana
Stefańskiego tu się absolutnie nie zgadzam z jego wypowiedzią. Tu nikt nie chce kotów
dziko żyjących zamykać w schroniskach. Jeszcze raz powtarzam to, też z uporem
maniaka, to nie ma nic do rzeczy, tylko to jest tak, że każdy z tym kotem wolno żyjącym
będzie miał do czynienia, bo pod swoimi nogami lub pod swoim blokiem znajdzie takie
właśnie zdychające zwierzę i w tym jest problem, że nie ma co z tym zwierzęciem zrobić,
tak. A swój wniosek à propos tego, bo to wcale nie mój pomysł wybudowanie tego
przytuliska dla kotów w Jarze Rzeki Brzeźnicy, oparłam na wniosku inwestycyjnym
przygotowanym przez wydział, tutaj przez pion Pana Prezydenta Dyśkiewicza i tu
konkretne było wskazanie, bo moim zdaniem to ja bym to zrobiła o połowę taniej
wykorzystując zasoby gminne, ewentualnie szukać rozwiązania gdzieś w Parku
Technologicznym z daleka od siedzib ludzkich, niekoniecznie w Jarze Rzeki Brzeźnicy,
który jest jarem chronionym. Ale to po prostu, te moje, ten mój wniosek oparty jest na
wniosku inwestycyjnym, jeszcze raz podkreślam, z 15 maja 2015 roku. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jackowi
Terebusowi Wiceprezydentowi Miasta Płocka.
Pan Jacek Terebus Wiceprezydent Miasta Płocka powiedział: „Postaram się już bardzo
krótko. Pani Przewodnicząca, również do Pani Radnej Jóźwickiej się zwrócę i do Panów,
którzy przed sekundą mówili – bardzo proszę, żebyście Państwo zanim zaczniecie
wydawać takie sądy jakie tutaj z tej mównicy padły, to po pierwsze przeczytali
przygotowany Program Rewitalizacji. To po pierwsze. Po drugie – przestudiowali...
(niezrozumiały głos z sali) Myślę, że Pan go nie zna. Po drugie – przestudiowali budżet
miasta, bo kwota, którą powiedział Pan Skarbnik, to jest mała kwota. Po trzecie –
żebyście Panowie między sobą ustalili, czy mówimy o rewitalizacji, rewaloryzacji,
remoncie i odnieśli się do tego co sam Pan Jerzy mówi, co to wydarzyło się w tych latach
dziewięćdziesiątych co dziś się nie dzieje, bo jeśli się przyjrzymy to dziś cały czas
cierpimy na to, że przez te lata robiono tylko i wyłącznie fronty kamienic. Jest czas,
bardzo proszę, żebyście Państwo wszyscy te dokumenty przeczytali, zobaczyli co to jest
strefa konserwatorska, jakie tam te strefy są określone i jakim zasięgiem ona i jakie ulice
obejmuje. To po pierwsze. Po drugie – co do budżetu to ja podam tylko kilka kwot. Sześć
milionów o których powiedział Pan Skarbnik, w perspektywie cała pierzeja ulicy
Sienkiewicza, czyli coś o czym Państwo mówicie, czy krytykujecie, ale tak naprawdę nie
podajecie tego tutaj na sesji. Cała pierzeja – cztery czy pięć kamienic. To po drugie. Po
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trzecie – jeśli uwzględnimy remont nabrzeża, który również wpisuje się bardzo szeroko –
i chcę to mocno podkreślić – rewitalizację całego Starego Miasta. Po trzecie – chodniki,
które są zapisane w ulicy Kościuszki. Przywołany przez Pana Jerzego Zgorzelec, bo tak
się po polsku to miasto nazywa, też nie zaczęło od tego, nie od czegoś innego jak nie od
remontów, kompleksowych remontów ulic, kamienic. To wszystko się dzieje. Jeśli
Państwo zobaczycie sobie jaka to jest kwota w 2018 roku, to śmiało przekracza ona
dwadzieścia pięć, trzydzieści milionów złotych, w latach następnych jest jeszcze wyższa.
Więc bardzo proszę przeczytać te dokumenty i jeszcze raz podkreślam – Program
Rewitalizacji, po drugie budżet miasta Płocka i zobaczyć jakie tam znajdują się kwoty. W
przypadku ulicy czy kamienicy na Sienkiewicza jest ona w strefie. I jeszcze raz zwracam
uwagę na decyzje i te te słowa, które tutaj padają, że osoby niekompetentne czym się
zajmują. Szanowni Państwo, jeśli Państwo podważacie również decyzje Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, to nie jestem w stanie zrozumieć kogo Państwo nie podważycie.
Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Nie ma więcej zgłoszeń, Szanowni Państwo, zatem robimy przerwę do godziny
16.00.”
W obradach została ogłoszona przerwa od godziny 14 42 do godziny 1600. Obrady zostały
wznowione o godzinie 1605.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Szanowni
Państwo! Wznawiamy obrady po przerwie. Dobrnęliśmy do punktu o nowym numerze
osiem – projekt uchwały na druku numer 720 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych
Komisji Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 16 listopada 2018 roku. I tutaj, z
tego co słyszę, będą jakieś autopoprawki. Pan Przewodniczący Marek Krysztofiak,
proszę.”
8. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od
stycznia do 16 listopada 2018 roku (druk nr 720),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Radnemu Markowi Krysztofiakowi.
Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Zgadza się, Panie Przewodniczący. Jako
przewodniczący proponuję autopoprawkę do planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i
Polityki Społecznej na 2018 rok. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej po ustaleniu z
Komisją Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2017
rozszerzamy w marcu temat komisji pod nazwą: Funkcjonowanie PZOZ Sp. z o.o. pod
względem zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Płocka informacje o kontraktach z NFZ na rok 2018 i realizacji kontraktów w 2017 roku poprzez
dopisanie zdania i rozszerzenia go o słowo Nocnej, zgodnie z propozycją Pana Prezydenta
Siemiątkowskiego i to będzie: Informacje o Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej
realizowane w trzech głównych podmiotach w Płocku. To jest marzec – rozszerzenie
tematu komisji i również będzie to temat sesyjny. Następnie na prośbę Pani Dyrektor
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ponieważ zgodnie z ustawą organ wykonawczy
składa sprawozdanie do 30 kwietnia 2018, proponujemy przesunięcie tematu pod nazwą:
Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i
demograficznej z miesiąca maja 2018 na miesiąc kwiecień 2018. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Czy jeszcze jakieś uwagi ze strony Państwa Radnych? Pani Przewodnicząca
Joanna Olejnik, proszę.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Joannie Olejnik.
Pani Radna Joanna Olejnik powiedziała: „W sprawie planu dla Komisji Skarbu, Budżetu i
Gospodarki Finansowej chodzi o temat, który mamy, temat: Środki zewnętrzne na
realizację działań inwestycyjnych w Płocku w latach 2014-2018, tu będzie przesunięcie z
kwietnia na maj. Ponieważ to jest też temat sesyjny uzgodniliśmy, że on będzie w maju
ze względu na ilość tematów w kwietniu.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Wojciechowi Hetkowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Mam
pytanie do Pana Przewodniczącego Marcina Flakiewicza, czy na zasadzie autopoprawki
nie wprowadziłby punktu, który miałby częstotliwość raz na kwartał: Ocena realizacji
projektów z Budżetu Obywatelskiego. Ja przeoczyłem to, a jak widzimy tam z tą
realizacją tych projektów bywa różnie i dobrze by było, żebyśmy na bieżąco to
monitorowali.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Czy Pan Przewodniczący może się odnieść do tego? Proszę bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Radnemu Marcinowi Flakiewiczowi.
Pan Radny Marcin Flakiewicz powiedział: „Tak, jeżeli Pan Przewodniczący, członek
komisji wyraża taką wolę, to w ramach autopoprawki, cyklicznie rozumiem, kwartalnie,
czyli marzec, czerwiec i wrzesień.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrze, więc
konsensus mamy. Nikt tutaj nie oponuje. I jeszcze Pan Przewodniczący Tomasz
Kolczyński, proszę.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu.
Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Tak chciałem wyrazić tylko poparcie jako
członek tej komisji, żeby takie zapisy były. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Wszystko pełna
koncyliacja. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś jakąś uwagę chciałby zgłosić? Nie widzę.
Dziękuję. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu, a to będziemy głosować razem z
autopoprawkami. Punkt dziewiąty – projekt uchwały na druku numer 719 w sprawie
przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 16 listopada
2018 roku. Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę.”
9. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia
do 16 listopada 2018 roku (druk nr 719),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletta Kulpa.
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ja mam propozycję do przedyskutowania,
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Szanowni Państwo. Chodzi mi o miesiąc wrzesień i październik. We wrześniu mamy w
punkcie drugim i trzecim wpisane takie dwa tematy: analiza sytuacji pracowników w
placówkach oświatowych i ocena płatnej strefy parkowania. Jako że płatna strefa
parkowania weszła w życie w listopadzie, w związku z tym, żeby mieć jakiś pełny obraz
omawiania tego okresu znów funkcjonowania, tak jak teraz go podsumowywaliśmy,
uważam, że to powinien być przynajmniej miesiąc następny, natomiast proponuję
zamienić miesiącami z października punkt trzeci i czwarty na miesiąc wrzesień wpisać i
wtedy będziemy mieli wypełnione i nie będziemy mieli skumulowanych tematów w
jednym miesiącu.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „A proszę nam
przypomnieć te punkty trzy i cztery.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „WIOŚ i raport z wykonania Programu Ochrony
Środowiska we wrześniu, a te tematy z września na październik.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Znaczy WIOŚ
najprawdopodobniej, jak Państwo pamiętacie, jest nierealny, żebyśmy przenieśli na
wrzesień, gdyż na ogół sprawozdania pojawiają się dopiero w listopadzie, więc ja jestem
niemalże pewien, że nawet w październiku to będzie za wcześnie i najprawdopodobniej w
ogóle nie będziemy mieć tego w porządku obrad w tej kadencji. Sprawozdania na ogół
pojawiają się... w ostatnich latach w listopadzie pojawiały się.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „To mamy problem.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Więc, jeżeli
chodzi o przesunięcie kwestii parkingowych to jest jak gdyby jedna kwestia, ale
zamieniać nie zamieniajmy, bo jest to nierealne.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „To jedynie może to już nie naruszajmy, bo
myślałam, że chodzi o zdjęcie dwóch tematów, zamianę, to ta oświatowa sprawa może
zostać, ale parkingi, jeśli możemy jednak przesunąć, żeby mieć w październiku większy
okres rozliczenia.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy ktoś ma
jakieś zdanie przeciwne co do tego? Nie widzę. W takim razie przyjmijmy jako
autopoprawkę, że przenosimy ten punkt na październik. Pamiętajcie też Państwo, że
jeżeli zajdą w ciągu roku jakieś okoliczności specjalne, to ja mam prawo za Państwa
zgodą i na Państwa wniosek przesuwać też, zmieniać, więc tu jestem otwarty na tego
typu okoliczności. Dziękuję, przechodzimy do kolejnego punktu.”
10. delegowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady ds.
Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa przy
Prezydencie Miasta Płocka (druk nr 721),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Radnemu Grzegorzowi Lewickiemu.
Pan Radny Grzegorz Lewicki powiedział: „Chcę zgłosić kandydaturę Pana Artura Krasa
jako członka.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tak, bo tutaj
będziemy musieli personalnie mieć wpisane. Pierwsze pytanie – czy Pan Radny wyraża
zgodę?”
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Pan Radny Artur Kras powiedział: „Wyrażam zgodę.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Radnej
Wioletta Kulpa.
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Zgłaszam kandydaturę Pana Radnego
Andrzeja Aleksandrowicza.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pan Radny
wyraża zgodę?”
Pan Radny Andrzej Aleksandrowicz powiedział: „Wyrażam.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy są jeszcze
jakieś inne kandydatury? Nie widzę. W takim razie, gdy dobrniemy w drugim etapie do
tego punktu najpierw przegłosujemy imiennie te dwie kandydatury, a później
kandydatura, która uzyska więcej głosów, będzie wpisana w projekcie uchwały.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu.
Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „A czy nie ma takiej możliwości, żeby były
dwie osoby?”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Nie pamiętam.
Czy pamiętacie Państwo, Pan mecenas nam podpowie z jakiego regulaminu tam mamy
wskazanie na radnego? (niezrozumiałe głosy z sali) Ale to może umówmy się, Panie
mecenasie, jeszcze do momentu głosowania byłby Pan w stanie to sprawdzić?
(niezrozumiały głos z sali) Może właśnie, może Panie Prezydencie ktoś z urzędników
sprawdziłby regulamin Płockiej Rady ds. Kombatantów. Najprawdopodobniej w tym
regulaminie jest zapisane, że jest jedno miejsce, pewnie z tego to wynika. Może
omawiajmy kolejne punkty, a w międzyczasie… Pan Prezydent chciałby, proszę bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Znaczy, Szanowni
Państwo, ponieważ to jest rada, którą ja powołuję zarządzeniem, więc wydaje mi się, że
w tym momencie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby na przykład było dwóch
radnych, jeśli Wysoka Rada wskazuje dwie osoby. Ja nie widzę tutaj...”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przy czym
tylko, czy nie jest tak, Panie Prezydencie, że to zarządzenie już obowiązuje i...”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Jeszcze nie jest
podpisane.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(niezrozumiałe
głosy z sali) Aha, jeszcze nie jest. Okej, no to jak, no to… No to w takim razie mamy
jasność w temacie. Będą dwie osoby reprezentować Radę Miasta. Dobrze, przechodzimy
do kolejnego punktu.”
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11.wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia
zawodowego
w
Zespole
Szkół
Technicznych
w
Płocku”
współfinansowanego
ze
środków
Unii
Europejskiej
w
ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu,
Działanie
10.3
Doskonalenie
zawodowe,
Poddziałanie
10.3.1.
Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 723),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 723.
12.trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych
prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby
prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania (druk nr 724),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 724.
13.przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok (druk nr 725),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 725.
14.przyjęcia programów polityki zdrowotnej: „Programu profilaktycznych
szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w
latach 2018-2020” oraz „Programu profilaktycznych szczepień przeciw
grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2018-2020” (druk nr
726),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 726.
15.wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność GminyMiasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej (obr. 8) (druk nr
727),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 727.
16.wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miodowej (druk nr
728),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 728.
17.wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy-Miasto Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miodowej (druk nr
729),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 729.
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18.wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność GminyMiasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej (druk nr 730),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 730.
19.skargi Pana Kazimierza Bromka z dnia 04.10.2017 r. na działalność
pracowników Urzędu Miasta Płocka (druk nr 722).
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 722.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…)
Dobrnęliśmy do końca etapu pierwszego. Przed nami etap drugi, czyli głosowanie. Jeżeli
przy którymś z projektów będą wnioski prosiłbym Komisję Uchwał i Wniosków o
zasygnalizowanie tak, żebym zauważył albo usłyszał. Tradycyjnie, Szanowni Państwo,
będę czytał tylko numer punktów i ewentualnie numer druku, który będziemy głosowali.”

II etap – głosowanie
projektami uchwał

nad

zgłoszonymi

wnioskami

i

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu (druk nr 731),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zaczynamy od
punktu pierwszego – druk numer 731. Czy jesteśmy technicznie gotowi do głosowania?
Jesteśmy gotowy. Zatem poddaję pod głosowanie, Szanowni Państwo, przyjęcie uchwały
zgodnej z drukiem numer 731. Proszę o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech
możliwych opcji. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników. (niezrozumiałe głosy
z sali) Dobrze, powtórzmy to głosowanie, chociaż wynik jest dosyć przejrzysty, ale
powtórzmy. Kilka osób, Panie Janku, kilka osób sygnalizuje, że miało problem z
zagłosowaniem. Na pewno Pani Iwona. Ktoś jeszcze? (niezrozumiały głos z sali) Patrzę
czy Pan… Pan Sekretarz widzę, że zagłosował. Tutaj Pan Radny Tomasz Kolczyński też
chyba. Aha, dobrze, powtarzamy to głosowanie, Panie Janku, a ja bardzo Państwa proszę
o energiczne… (niezrozumiałe głosy z sali) Dobrze, chwilkę przerwy. Panie Janku, mamy
problem techniczny z łącznością sprzętu Pani Radnej Iwony Jóźwickiej. Prosiłbym o
pomoc. Już jest połączenie? Prosiłbym o sprawdzenie. Jest komunikat podobno: brak
połączenia z internetem. (niezrozumiały głos z sali) Pan Radny Tomasz Kolczyński, proszę
bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu.
Pan Radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Mam pytanie do Pana radcy prawnego, czy
ustawa o samorządzie gminnym, pozycja 1875, prawdopodobnież jest już kolejna
zmiana, nie jest to jedyny tekst jednolity, tylko z późniejszymi zmianami powinien być.
Przynajmniej taką mam wiedzę na ten moment. (niezrozumiałe głosy z sali)”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Powtarzamy to
głosowanie, tak jest. Szanowni Państwo, proszę o gotowość i koncentrację. Ponawiamy
głosowanie nad punktem pierwszym, czyli projektem uchwały zgodnym z drukiem numer
731. Gdy pojawią ikonki do głosowania proszę Państwa Radnych o oddanie głosu. Macie
Państwo ponownie, proszę o zagłosowanie poprzez wybór jednej z trzech opcji.
Spokojnie, ja nie będę szybko klikał u siebie. Czy już wszyscy Państwo zagłosowali?
Dobrze, dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników. 15 na tak, 9 przeciw. Nie
głosuje Pan Leszek Brzeski, którego nie ma sali, więc wszystko się chyba zgadza.(...)”
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 9
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 703/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu stanowi
załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
2. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 732),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 732.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 9
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 704/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku
Inwestycyjnym stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
3. zmiany uchwały Nr 475/XXVIII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w
sprawie zobowiązania się Gminy Miasto Płock do zabezpieczenia w
Budżecie Miasta Płocka środków finansowych na realizację zadania pn.
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum
miasta Płocka”, polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w
ulicach: Kobylińskiego – Spacerowa – Tysiąclecia oraz 3 Maja – Piękna i
Ostatnia w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” planowanego do
dofinansowania ze środków Funduszy Spójności (druk nr 735),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 735.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 705/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr 475/XXVIII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie
zobowiązania się Gminy Miasto Płock do zabezpieczenia w Budżecie Miasta Płocka
środków finansowych na realizację zadania pn. "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na
deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka", polegającego na budowie kanalizacji
deszczowej w ulicach: Kobylińskiego - Spacerowa - Tysiąclecia oraz 3 Maja - Piękna i
Ostatnia, w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie miasta Płocka, etap IV" planowanego do dofinansowania ze środków Funduszu
Spójności stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
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4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata
2017-2039 (druk nr 733),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 733 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 6
wstrzymujące – 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 706/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2017-2039 stanowi
załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Na salę wszedł Pan Radny Leszek Brzeski, który zwrócił się z prośbą o czas o zalogowanie
się do systemu do głosowania.
5. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017 (druk nr
734),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 734 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 3
wstrzymujące – 7
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 707/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca
Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego
protokołu.
6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039
(druk nr 667),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 667 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 10
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 708/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039 stanowi załącznik
nr 27 do niniejszego protokołu.
7. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 668),
Pan Radny Artur Kras, członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytał wnioski zgłoszone
do projektu Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok:
WNIOSKI RADNYCH KLUBU PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W RADZIE MIASTA
PŁOCKA
WNIOSKI Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka:
• Zagwarantować w budżecie miasta Płocka na 2018 rok podwyżkę
dodatków motywacyjnych o kolejne 2% i dodatku za wychowawstwo dla
nauczycieli i dyrektorów płockich placówek oświatowo-wychowawczych
w kwocie ogólnej 2 mln złotych.
Źródło finansowania: Rezerwy ogólne i celowe na 2018 rok - kwota 2 mln
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złotych.
Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 14
wstrzymujące -0
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.
•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Słodowa/Kredytowa/Skłodowskiej”
z następującym opisem: w ramach zadania zostanie opracowana
dokumentacja
projektu
budowy
boiska
wielofunkcyjnego
oraz
rozpoczęcie zadania z kwotą 300.000 zł.
Źródło finansowania: Zadanie 03/WSB/G Analiza stanu zadłużenia miasta
Płocka - kwota 300.000 złotych.
Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 13
wstrzymujące -1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Budowa
sięgacza ulicy Kątowej wraz z połączeniem z ulicą Lokalną” z
następującym opisem: w ramach nastąpi rozpoczęcie zadania z kwotą
800.000, zadanie wieloletnie.
Źródło finansowania: Zadanie Nr 01/WSB/D/G Wydział Skarbu i Budżetu
– Dotacje dla gminnych instytucji kultury POKiS z kwotą 300.000 złotych.
Zadanie Nr 01/WPRII/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział
Informacji Miejskiej z kwotą 200.000 złotych. Zadanie 01/WPRI/G
Wydział Promocji i Informacji – Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą
- kwota 300.000.
Pani Radna Iwona Krajewska powiedziała: „Nie ma turystyki w tym oddziale."
Pan Radny Artur Kras powiedział: „Tak jest na wniosku.”
Pani Radna Iwona Krajewska powiedziała: „Turystyka jest w sporcie. Bez
turystyki.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie
mecenasie, czy możemy głosować tak sformułowany wniosek?”
Pan Roman Wróblewski
sformułowany.”

radca

prawny

powiedział:

„Tak

wniosek

jest

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „A jeśli
zawiera on błędy merytoryczne?”
Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „W samej nazwie to nie jest
ważne.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „To może
wnioskodawcy przynajmniej skorygują ten wniosek. Proszę może podejść do
Komisji Uchwał i Wniosków i podpowiedzieć, w formie autopoprawki zgłosić
korektę tego wniosku. Czy Komisja Uchwał i Wniosków ma informację już jak ten
wniosek powinien być poprawiony? O, teraz widzę, że Pani Przewodnicząca zgłosiła
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się. Proszę.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Poproszę o wykreślenie słowa
„Turystyki”.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrze,
poddaję pod głosowanie odczytany przed chwilką wniosek.(...)”
Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 13
wstrzymujące -1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.
•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Remont
budynków C1, C2 i A Szkoły Podstawowej nr 3” z następującym opisem:
w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja remontu
budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z rozpoczęciem realizacji
zadania z kwotą 760.000 zł.
Źródło finansowania: Zadanie Nr 01/WPRII/G Wydział Promocji i
Informacji – Oddział Informacji Miejskiej z kwotą 500.000 złotych.
Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział Promocji,
Współpracy z Zagranicą - kwota 260.000.
Pan Radny Artur Kras powiedział: „Ten sam błąd, co poprzednio.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Poddaję
pod głosowanie wniosek z wykreślonym słowem „Turystyki”. (...)”
Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 13
wstrzymujące -1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Remont
chodników przy ul. Miodowej od garaży do Przedszkola nr 10” z
następującym opisem: w ramach zadania zostanie opracowana
dokumentacja remontu chodników oraz wykonanie zadania z kwotą
200.000 zł.
Źródło finansowania: Zadanie 03/WSB/G Analiza stanu zadłużenia miasta
Płocka - kwota 200.000 złotych.
Wynik głosowania:
za – 10
przeciw – 12
wstrzymujące -2
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Budowa
placu zabaw wraz z boiskiem wielofunkcyjnym na osiedlu Miodowa na
wysokości budynków Miodowa Jar” z następującym opisem: w ramach
zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna budowy placu
zabaw i boiska oraz zostanie rozpoczęte zadanie inwestycyjne z kwotą
500.000 zł.
Źródło finansowania: Zadanie 03/WSB/G Analiza stanu zadłużenia miasta
Płocka - kwota 500.000 złotych.
Wynik głosowania:
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za – 11
przeciw – 13
wstrzymujące -1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.
•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn.
„Rozbudowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy
Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości” z następującym opisem: w
ramach
zadania
zostanie
opracowana
dokumentacja
techniczna
rozbudowy warsztatów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
przebudową boisk i ciągów komunikacyjnych wokół szkoły oraz zostanie
rozpoczęte zadanie inwestycyjne z kwotą 1.500.000 zł, zadanie
wieloletnie.
Źródło finansowania: Rezerwy ogólne i celowe na 2018 rok - kwota 1,5
mln złotych.
Wynik głosowania:
za – 10
przeciw – 14
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Remont
części ulicy Miodowej na wysokości osiedla Miodowa Jar” z następującym
opisem: w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja
techniczna remontu ulicy oraz wykonanie zadania z kwotą 600.000 zł.
Źródło finansowania: Zadanie 03/WSB/G Analiza stanu zadłużenia miasta
Płocka - kwota 600.000 złotych.
Wynik głosowania:
za – 9
przeciw – 14
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Remont
ulicy Wyszogrodzkiej od ulicy Spółdzielczej do Kilińskiego – II etap” z
następującym opisem: w ramach zadania zostanie opracowana
dokumentacja techniczna remontu ulicy oraz nastąpi rozpoczęcie zadania
z kwotą 1.000.000 zł.
Źródło finansowania: Zadanie Nr 01/WSB/D/G Wydział Skarbu i Budżetu
– Dotacje dla gminnych instytucji kultury POKiS z kwotą 1.000.000
złotych.
Wynik głosowania:
za – 10
przeciw – 14
wstrzymujące -1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Budowa
ulic Granicznej i Wodnej wraz z infrastrukturą” z następującym opisem: w
ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna budowy
ulic oraz rozpoczęcie zadania z kwotą 500.000 zł.
Źródło finansowania: Zadanie 03/WSB/G Analiza stanu zadłużenia miasta
Płocka - kwota 500.000 złotych.
Wynik głosowania:
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za – 10
przeciw – 14
wstrzymujące -1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.
•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Budowa
parkingów przy ulicy Słodowej 2 i 4 wraz z chodnikami i oświetleniem” z
następującym opisem: w ramach zadania zostanie opracowana
dokumentacja budowy miejsc parkingowych oraz chodników i oświetlenia
z kwotą 400.000 zł.
Źródło finansowania: Zadanie Nr 01/WPRII/G Wydział Promocji i
Informacji – Oddział Informacji Miejskiej z kwotą 200.000 złotych.
Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji – Oddział Promocji,
Współpracy z Zagranicą i Turystyki kwota 200.000.
Pan Radny Artur Kras powiedział: „Znów jest „Turystyki”.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Już
odczytany do końca wniosek?
Pan Radny Artur Kras powiedział: „Tak. Wnioskodawca skreślił „Turystyki”.
Wynik głosowania:
za – 10
przeciw – 13
wstrzymujące -2
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Remont
ulicy Kredytowej wraz z chodnikami i parkingami” z następującym
opisem: w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja remontu
ulicy Kredytowej wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi wzdłuż
ulicy z kwotą 500.000 zł.
Źródło finansowania: Zadanie Nr 03/WSB/G Wydział Skarbu i Budżetu –
Analiza stanu zadłużenia z kwotą 500.000 złotych.
Wynik głosowania:
za – 10
przeciw – 13
wstrzymujące -1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Remont
Płyty Grobu Nieznanego Żołnierza wraz z otoczeniem” z następującym
opisem: w ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja remontu
Płyty Grobu wraz z otoczeniem oraz wykonanie zadania z kwotą 400.000
zł.
Źródło finansowania: Zadanie Nr 01/WSB/D/G Wydział Skarbu i Budżetu
– Dotacje dla gminnych instytucji kultury POKiS z kwotą 400.000 złotych.
Wynik głosowania:
za – 10
przeciw – 14
wstrzymujące -1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.
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•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Budowa
parkingu przy ulicy Medycznej na wysokości Przychodni ROKA” z
następującym opisem: w ramach zadania zostanie opracowana
dokumentacja techniczna budowy parkingu oraz wykonanie zadania z
kwotą 300.000 zł.
Źródło finansowania: Zadanie Nr 01/WSB/D/G Wydział Skarbu i Budżetu
– Dotacje dla gminnych instytucji kultury POKiS z kwotą 300.000 złotych.
Wynik głosowania:
za – 10
przeciw – 13
wstrzymujące -2
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Budowa
ulicy Wysokiej na terenie osiedla Góry – II etap” z kwotą 500.000 złotych
i następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie
rozpoczęta budowa ulicy Wysokiej wraz z infrastrukturą – II etap,
zadanie wieloletnie.
Źródło finansowania: Zadanie 01/WPRI/P Wydział Promocji i Informacji
– Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki - kwota
500.000,00.
Pan Radny Artur Kras powiedział: „Znów trzeba skreślić „Turystyki”.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący rady Miasta Płocka powiedział: „Już
wszystko w porządku?”
Pan Radny Artur Kras powiedział: „Już wniosek poprawiony.”
Wynik głosowania:
za – 10
przeciw – 14
wstrzymujące -1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Budowa
ulicy Górnej od ul. Słonecznej do ul. Dolnej” z kwotą 200.000 złotych i
następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie
opracowana dokumentacja techniczna ulicy Górnej na odcinku od ul.
Słonecznej do ul. Dolnej oraz rozpoczęcie zadania.
Źródło finansowania: Zadanie 03/WSB/G Analiza stanu zadłużenia miasta
Płocka - kwota 200.000 złotych.
Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 13
wstrzymujące -1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Budowa
ulicy Żytniej” z następującym opisem: w ramach zadania zostanie
opracowana dokumentacja projektu budowy ulicy z kwotą 50.000
złotych.
Źródło finansowania: Zadanie Nr 01/WPRII/G Wydział Promocji i
Informacji – Oddział Informacji Miejskiej z kwotą 50.000 złotych.
Wynik głosowania:
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za – 11
przeciw – 13
wstrzymujące -1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.
•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Budowa
Przedszkola Nr 17 przy ul. Kossobudzkiego” z następującym opisem: w
ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektu budowy
przedszkola z kwotą 200.000.
Źródło finansowania: Zadanie Nr 01/WSB/D/G Wydział Skarbu i Budżetu
– Dotacje dla gminnych instytucji kultury POKiS z kwotą 200.000 złotych.
Pan Radny Artur Kras powiedział: „Nie mogłem zagłosować.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka
„Zobaczymy, tak jak poprzednio okaże się w głosowaniu, że było.”

powiedział:

Pan Radny Artur Kras powiedział: „U mnie trwa ładowanie.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „9 za, 9
przeciw. Ale wniosek nie przeszedł, więc chyba reasumpcja to jest, nawet, gdyby
ten głos Pana Radnego doszedł to nie zmieniłoby to wyniku. (niezrozumiałe głosy z
sali) Chcecie Państwo powtórzyć? (niezrozumiałe głosy z sali) Dobrze, dobrze,
reasumpcja głosowania. Bardzo proszę Państwa o uważne wciskanie odpowiednich
kwadracików. (niezrozumiałe głosy z sali) Dobrze, ponawiamy głosowanie po raz
kolejny. Czy życzycie sobie Państwo raz jeszcze odczytanie wniosku?
(niezrozumiałe głosy z sali) Dobrze, proszę odczytać jeszcze raz wniosek. Pani
Przewodnicząca też ma wątpliwości.”
Pan Radny Artur Kras, członek Komisji Uchwał i Wniosków ponownie odczytał
ww. wniosek.
Wynik głosowania:
za – 10
przeciw – 12
wstrzymujące -2
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.
•

Rozszerzyć zadania oraz zwiększyć kwotę na 2018 rok Miejskiego
Zarządu Dróg 06/MZD/G Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich
na drogach gminnych o remont wjazdu na teren Przychodni ZOZ na
terenie Osiedla Góry z kwotą 60.000 złotych.
Źródło finansowania: Zadanie 01/WOPIV/G Wydział Organizacyjny –
Oddział Umów i Regulacji Prawnych z kwotą 60.000,00.
Wynik głosowania:
za – 10
przeciw – 13
wstrzymujące -1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Budowa
parkingów przy ul. Norwida – II etap” z kwotą 200.000 złotych i
następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie
opracowana dokumentacja techniczna budowy parkingów – II etap,
dojazd do garaży przy ul. Norwida.
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Źródło finansowania: Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji
– Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki - kwota 200.000.
Pan Radny Artur Kras powiedział: „Bardzo proszę o poprawienie wniosku.
Wniosek został poprawiony, nie ma już „Turystyki”.
Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 14
wstrzymujące -0
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Budowa
ulicy Ruczajowej wraz z infrastrukturą” z kwotą 100.000 złotych i
następującym opisem: w ramach powyższego zadania zostanie
opracowana dokumentacja techniczna ulicy Ruczajowej oraz rozpoczęcie
zadania. Źródło finansowania: Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i
Informacji – Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki, kwota
100.000.
Pan Radny Artur Kras powiedział: „Bardzo proszę o poprawienie wniosku.
Wniosek został poprawiony.”
Wynik głosowania:
za – 9
przeciw – 14
wstrzymujące -1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do budżetu na 2018 rok po nazwą
„ Rozbudowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Marii
Skłodowskiej-Curie” z następującym opisem: w ramach zadania
planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę
budynku w ramach której powstanie 12 nowych pracowni do nauki
przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych z kwotą 100.000 złotych.
Źródło finansowania: Zadanie 01/WPRI/G Wydział Promocji i Informacji
– Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki kwota 100.000.
Pan Radny Artur Kras powiedział: „Wniosek został poprawiony. Wykreślono
„Turystyki”.”
Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 10
wstrzymujące -0
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…)
Jedenaście na tak na tak, dziesięć przeciw, cztery osoby nie głosowały.
(niezrozumiałe głosy z sali)”
Pan Radny Artur Kras powiedział: „Ja też proszę o reasumpcję. U mnie głos nie
wszedł.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Widzę,
że cztery osoby. Reasumpcja głosowania, proszę Państwa. Raz jeszcze będziemy
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głosować ten wniosek. Jest potrzeba odczytania go raz jeszcze czy nie?
(niezrozumiałe głosy z sali) Raz jeszcze głosujemy ten sam wniosek. Proszę
Państwa Radnych o uważne zagłosowanie. Raz jeszcze, Panie Janku, powtarzamy
głosowanie nad tym samym wnioskiem, reasumpcja głosowania, z uwagi na to, że
kilka osób nie mogło zagłosować. Poddaję pod głosowanie wniosek, odczytany
przed chwilką, po raz kolejny. Gdy tylko będziecie mieli Państwo pulpity do
głosowania proszę o zagłosowanie. Proszę o zagłosowanie, już pulpity do
głosowania chyba Państwo macie wyświetlone. Proszę o zagłosowanie.(...)”
Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 14
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.
•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn.
„Modernizacja drogi osiedlowej wraz z budową chodnika i miejsc
parkingowych przy budynku Czwartaków 4” z następującym opisem: w
ramach
zadania
zostanie
opracowana
dokumentacja
techniczna
modernizacji drogi wraz z infrastrukturą drogową z kwotą 60.000
złotych. Źródło finansowania: Zadanie 01/WOPRII/G Wydział Promocji i
Informacji – Oddział Informacji Miejskiej z kwotą 60.000,00.
Wynik głosowania:
za – 9
przeciw – 14
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Zagwarantować w budżecie miasta Płocka na 2018 rok podwyżki płac dla
pracowników
administracji
i
obsługi
placówek
oświatowowychowawczych w wysokości 3 mln złotych. W projekcie budżetu
zaplanowano podwyżki na poziomie 180 złotych na etat, natomiast
pierwotny wniosek radnych Klubu PIS dotyczył łącznej kwoty 300 złotych
na etat. Źródło finansowania: Kwota 3 mln z rezerwy ogólnej i celowej
budżetu na 2018 rok.
Wynik głosowania:
za – 10
przeciw – 14
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn.
„Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa Jar” z
następującym opisem: w ramach zadania zostanie opracowana
dokumentacja techniczna rewitalizacji kolejnych budynków Miodowa Jar
z kwotą 200.000 zł. Źródło finansowania: Zadanie Nr 01/WSB/D/G
Wydział Skarbu i Budżetu – Dotacje dla gminnych instytucji kultury POKiS
z kwotą 200.000 złotych.
Wynik głosowania:
za – 10
przeciw – 14
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Budowa
parkingów przy ulicy Na Skarpie” z następującym opisem: w ramach
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zadania zostanie opracowana dokumentacja budowy parkingów przy
ulicy Na Skarpie na działce za garażami oraz nastąpi rozpoczęcie zadania
z kwotą 500.000 zł. Źródło finansowania: Zadanie Nr 01/WSB/D/G
Wydział Skarbu i Budżetu – Dotacje dla gminnych instytucji kultury POKiS
z kwotą 500.000 złotych.
Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 14
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

•

Wprowadzić nowe zadanie do projektu budżetu na 2018 rok pn. „Remont
ogrodzenia Żłobka Miejskiego Nr 3 oraz budowa śmietnika” z
następującym opisem: w ramach zadania zostanie opracowana
dokumentacja remontu ogrodzenia Żłobka Miejskiego Nr 3 oraz budowy
śmietnika z kwotą 165.000 zł. Źródło finansowania: Zadanie 01/WPRI/G
Wydział Promocji i Informacji – Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą
i Turystki, kwota 165.000.
Pan Radny Artur Kras powiedział: „Bardzo proszę o poprawienie wniosku.
Wniosek został poprawiony, „Turystyka” została wykreślona.”
Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 14
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

WNIOSKI Radnej Iwony Jóźwickiej.
• W projekcie Budżetu Miasta Płocka na 2018 r. proponuję wprowadzenie
nowego zadania: zakupu inwestycyjnego – utworzenie w strukturach
organizacji Straży Miejskiej w Płocku ekopatrolu, którego celem będzie
egzekwowanie przepisów związanych z ochroną zwierząt, z odpadami,
ochroną środowiska, a także podejmowanie działań proekologicznych i
edukacyjnych (wniosek inwestycyjny z dnia 11.05.2016 r. pionu
Wiceprezydenta Dyśkiewicza). Całkowity koszt (szacowany) 135.380,00
zł.
Źródło finansowania – przesunięcie środków z zadania Wydziału Skarbu i
Budżetu
07/POKiS/2018/G
realizacja
przedsięwzięć
kultury
o
charakterze kameralnym i masowym imprez plenerowych.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Poddaję pod
głosowanie odczytany wniosek. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie poprzez wybór
jednego z trzech wariantów. Dziękuję za głosowanie.”
Pan Radny Artur Kras powiedział: „Nie mam możliwości zagłosowania. Proszę o
reasumpcję głosowania.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „W Takim razie
od razu reasumpcja głosowania, bo nawet nie widzę wyników. Proszę o powtórzenie
głosowania. Powtórzmy to głosowanie, gdyż nie wszyscy mieli możliwość zagłosowania.
Raz jeszcze, Panie Janku, poddaję pod głosowanie ten wniosek. Proszę raz jeszcze o
pulpity do głosowania. Jeszcze nie mamy pulpitów, czekamy. Proszę Państwa Radnych o
zagłosowanie, pojawiły się pulpity. Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników.
(...)”
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Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 13
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.
•

W projekcie Budżetu Miasta Płocka na 2018 r. proponuję wprowadzenie
nowego zadania inwestycji: utworzenie przytuliska dla kotów na terenie
miasta Płocka – Jar Rzeki Brzeźnicy działka 57/3 obręb 13 (wniosek
inwestycyjny przygotowany przez WKŚ-II z dn. 15.05.2015 r.) dla
potrzeb 80 kotów wraz z niezbędnym zapleczem administracyjnosocjalnym
oraz
weterynaryjnym.
Szacowany
koszt
przytuliska
2.382.800,00 zł realizowany w dwóch etapach: I 2018 r. 800 tys., II 2019
– 1.582.800 zł – przesunięcie środków z zadania Wydziału Skarbu i
Budżetu – Dotacje dla gminnych przedsięwzięć 07/POKiS/2018/G
realizacja przedsięwzięć kultury o charakterze kameralnym i masowym
imprez plenerowych.
Wynik głosowania:
za – 11
przeciw – 13
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.
(wnioski zgłoszone do projektu budżetu stanowią załączniki od nr 28 do nr 56
niniejszego protokołu)

Pan Radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy są
jeszcze jakieś inne wnioski? (z sali Pan Radny Artur Kras powiedział: „Nie ma.”)
Dziękuję. Zatem dobrnęliśmy do końca głosowań nad wnioskami. Wszystkie wnioski
zostały odrzucone. Teraz, Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie Uchwałę
Budżetową na rok 2018, czyli druk nr 668 z autopoprawkę.(...)”
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 668 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 13
przeciw – 10
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2018 nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z
dnia 28 grudnia 2017 roku stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.
Pan Radny Grzegorz Lewicki powiedział: „Nie działał mój przycisk.”
Pan Radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie
Grzegorzu, nie zmieniłoby to tak czy inaczej wyników głosowania. Jeżeli Pan sobie
zażyczy, to zrobimy reasumpcję, ale nie wpłynęłoby to to wynik głosowania. Dobrze,
idziemy dalej, Pan Radny nie protestuje.(...)”
8. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od
stycznia do 16 listopada 2018 roku (druk nr 720),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 720 (z
autopoprawkami).
Wynik głosowania:
za – 25
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przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 710/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 16
listopada 2018 roku stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.
9. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia
do 16 listopada 2018 roku (druk nr 719),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 719 (z
autopoprawkami).
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 711/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 16 listopada
2018 roku stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu.
Pan Radny Grzegorz Lewicki powiedział: „Nie działa mój przycisk.”
Pan Radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Widzimy,
Panie Grzegorzu, że jest jakiś problem techniczny. Całe szczęście, że jest to i tak
uchwała… Może bardziej energicznie spróbujmy następnym razem. Na szczęście są
(niezrozumiały głos z sali)… lata praktyki, wiemy.(...)”
10.delegowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady ds.
Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa przy
Prezydencie Miasta Płocka (druk nr 721),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 721
(projekt uchwały został uzupełniony o nazwiska Pana Radnego Artura Krasa, Pana
Radnego Andrzeja Aleksandrowicza).
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 712/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
delegowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz
Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa przy Prezydencie Miasta Płocka stanowi
załącznik nr 60 do niniejszego protokołu.
11.wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia
zawodowego
w
Zespole
Szkół
Technicznych
w
Płocku”
współfinansowanego
ze
środków
Unii
Europejskiej
w
ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu,
Działanie
10.3
Doskonalenie
zawodowe,
Poddziałanie
10.3.1.
Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 723),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 723.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
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wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 713/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.:
„Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Technicznych w Płocku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie
zawodowe, Poddziałanie 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów stanowi załącznik nr
61 do niniejszego protokołu.
12.trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych
prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby
prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania (druk nr 724),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 724.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 714/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych na terenie
miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania stanowi załącznik
nr 62 do niniejszego protokołu.
13.przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok (druk nr 725),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 725.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 715/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2018 rok stanowi załącznik nr 63 do niniejszego protokołu.
14.przyjęcia programów polityki zdrowotnej: „Programu profilaktycznych
szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w
latach 2018-2020” oraz „Programu profilaktycznych szczepień przeciw
grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2018-2020” (druk nr
726),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 726.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 716/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
przyjęcia programów polityki zdrowotnej: „Programu profilaktycznych szczepień przeciw
meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2018-2020” oraz „Programu
profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 20182020” stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu.
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15.wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność GminyMiasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej (obr. 8) (druk nr
727),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 727.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 717/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock,
zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej (obr. 8)
stanowi załącznik nr 65 do
niniejszego protokołu.
16.wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miodowej (druk nr
728),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 728.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 718/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto
Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miodowej
stanowi załącznik nr 66 do
niniejszego protokołu.
17.wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy-Miasto Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miodowej (druk nr
729),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 729.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 719/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto
Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miodowej stanowi załącznik nr 67 do niniejszego
protokołu.
18.wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność GminyMiasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej (druk nr 730),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 730.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 720/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock,
zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej stanowi załącznik nr 68 do niniejszego
protokołu.
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19.skargi Pana Kazimierza Bromka z dnia 04.10.2017 r. na działalność
pracowników Urzędu Miasta Płocka (druk nr 722).
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 722.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 2
wstrzymujące – 7
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 721/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
skargi Pana Kazimierza Bromka z dnia 04.10.2017 r. na działalność pracowników Urzędu
Miasta Płocka stanowi załącznik nr 69 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…)
Dobrnęliśmy do końca etapu drugiego. Przechodzimy do punktu szóstego: sprawozdanie
Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami Rady Miasta Płocka. Proszę bardzo,
Panie Prezydencie.”

Ad. pkt 6
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Prezydent Miasta Płocka powiedział:
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za
przyjęcie budżetu na 2018 rok. Mam świadomość, także patrząc na dyskusję i głosowania, że
jest to budżet pełen wyzwań i choć rzeczywiście wyjątkowy pod wieloma względami, także jeśli
chodzi o zakres prac, o kwoty, które są w tym budżecie, budżet wymagający ogromu pracy
tak, ażeby rzeczywiście był skutecznie zrealizowany na koniec 2018, to przede wszystkim
chciałbym Państwu Radnym bardzo serdecznie podziękować. Podziękować i za dyskusję i za
głosowanie i za poparcie tego budżetu. Przed nami w tym momencie czas wytężonej pracy,
natomiast mam świadomość, że ten budżet, podobnie jak i poprzednie, także w trakcie roku
będzie poprawiany i w sytuacji, gdy pojawią się dodatkowe środki postaramy się współpracując
z Państwem Radnymi znaleźć możliwości realizacji tych także pomysłów, postulatów, które
tutaj na tej sali dzisiaj padały. Szanowni Państwo, ale tak jak mówię, przed nami teraz czas
wytężonej pracy i mówię tutaj zarówno do Skarbnika, który te środki liczy, jak i do
Wiceprezydentów. Pojawił się także Wiceprezydent Terebus gdzieś tam skromnie z tyłu sali. On
właściwie już mógłby iść pracować i nawet jak nie będzie go na sesjach, to ja będę to rozumiał
przez najbliższy rok. Szanowni Państwo, a teraz pozwólcie, że przedstawię sprawozdanie z prac
pomiędzy sesjami za okres od 29 listopada do 27 grudnia.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka poinformował, że:
• wziął udział w obchodach Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
organizowanych
przez
Pana
Tomasza
Gorczycę
Rzecznika
Osób
Niepełnosprawnych,
• wraz z Panem Jackiem Terebusem Zastępcą Prezydenta był obecny podczas
uroczystego otwarcia Międzynarodowego Forum PPP w Płocku,
• wziął udział w oficjalnym otwarciu ośrodka ekspedycji wyrobów stalowych z
funkcją usługowo-produkcyjną, obsługującego centralny region Polski - inwestycji
zrealizowanej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CENTROSTAL-WROCŁAW S.A
w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym,
• uczestniczył w obchodach 95-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno–Kupieckich (z
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Panem Piotrem Dyśkiewiczem Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka),
odwiedził dzieci w płockich przedszkolach, żłobkach, Szpitalu Świętej Trójcy oraz
spotkał się z dziećmi z rodzinnych domów dziecka w ramach akcji Mikołajki 2017
(z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka),
wręczył nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia
artystyczne (z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta
Płocka),
uczestniczył w spotkaniach opłatkowych (z Zastępcami Prezydenta), między
innymi z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z przedsiębiorcami, ze
sportowcami, z dyrektorami płockich szkół, z dziennikarzami, w radach
mieszkańców osiedli,
wręczył nagrody pracownikom socjalnym z okazji uroczystych obchodów Dnia
Pracownika Socjalnego (z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta
Miasta Płocka),
spotkał się z mieszkańcami Płocka podczas uroczystej Wigilii przed Ratuszem (z
Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka),
wziął udział w spotkaniu świątecznym w DPS „Przyjaznych Serc”,
uczestniczył w obchodach jubileuszu 70-lecia Wisły Płock oraz 40-lecia Płockiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej (z Zastępcami Prezydenta),
wziął udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka,
przyjmował
interesantów
(interesantów
przyjmowali
również
Zastępcy
Prezydenta);

Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• reprezentował Prezydenta Miasta podczas posiedzenia Konwentu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej,
• uczestniczył w posiedzeniu Rady Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
• spotkał się z przyjaciółmi i współpracownikami Książnicy Płockiej podczas III Gali
Czytelnika,
• był obecny na uroczystym zakończeniu Dziecięcych Rozgrywek XI edycji klas V w
Piłkę Ręczną ORLEN HANDBALL MINI LIGI,
• uczestniczył w wydarzeniu zorganizowanym przez Płocką Radę ds. Równego
Traktowania; pt. Obszary przeciwdziałania dyskryminacji w kontekście
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
• brał udział w Muzeum Mazowiecki w uroczystości obchodów jubileuszu 50-lecia
płockiej secesji,
• uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego,
• był obecny na otwarciu punktu wsparcia dla osób uzależnionych oraz rodzin
dotkniętych problemem uzależnienia,
• uczestniczył w jubileuszu 100-lecia urodzin mieszkanki Płocka Pani Janiny
Torbickiej,
• brał udział w wigilijnym spotkaniu organizowanym przez Caritas;
Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• uczestniczył na konferencji w Warszawie pt: Mieszkanie Plus dziś i jutro,
• uczestniczył w spotkaniach wigilijnych m.in. w MZGM TBS, ze Strażą Miejską, z
Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego, z Rodzinnymi Ogrodami Działkowym,
• był na spotkaniu w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie,
gdzie omawiał wdrażanie programów na 2018 rok,
• spotykał się z przedstawicielami spółek prawa handlowego z udziałem miasta w
celu omówienia bieżących działań oraz planów długoterminowych;
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Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• spotykał się z podmiotami zainteresowanymi współpracą z Gminą Miasto Płock,
• brał udział w zespole ds. planowania inwestycji miejskich,
• uczestniczył w Zespole Sterującym PPP w Warszawie,
• spotykał się z mieszkańcami Płocka w sprawie prowadzonych i planowanych
inwestycji i remontów na terenie miasta Płocka,
• przyjmował delegację Związku Miast Polskich w Płocku,
• brał udział w XL Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Warszawie.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo.
Czy jakieś pytania do sprawozdania Pana Prezydenta? Przechodzimy do kolejnego punktu,
punkt siódmy: sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami
Rady Miasta Płocka.”

Ad. pkt 7
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z
pracy między sesjami Rady Miasta Płocka. Poinformował, że:
• podpisywał uchwały po poprzedniej Sesji Rady Miasta Płocka,
• 7 grudnia 2017 roku brał udział w debacie na temat środowiska naturalnego,
organizowanej przez Stowarzyszenie Civitas Christiana,
• 7 grudnia 2017 roku był organizatorem i gospodarzem spotkania szefów komisji
Rady Miasta Płocka z prezydium Rady Miasta Płocka na temat planu pracy na rok
2018,
• 8 grudnia 2017 roku brał udział w NoveKino Przedwiośnie w prapremierze filmu o
Pani doktor Grażynie Przybylskiej-Wendt,
• 14 grudnia 2017 roku był na prapremierze sztuki „Magik” w Płockim Teatrze
Dramatycznym,
• 17 grudnia 2017 roku był w teatrze na gali 70-lecia Wisły Płock i 40-lecia OZPN,
• 18 grudnia 2017 roku był organizatorem i gospodarzem samorządowego opłatka
w Domu Darmstadt,
• przyjmował interesantów,
• podpisywał dokumenty i korespondencję,
• złożył kilka interpelacji między sesjami,
• brał udział w komisjach merytorycznych Rady Miasta,
• przygotowywał dzisiejszą sesję Rady Miasta Płocka;
Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka:
• uczestniczyła w pracach organów statutowych Rady Miasta Płocka i Rady
Mieszkańców Osiedla „Zielony Jar”,
• przyjmowała interesantów,
• 1 grudnia 2017 roku brała udział w Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych
zorganizowanym w Galerii Wisła,
• 8 grudnia 2017 roku uczestniczyła w uroczystości 95-lecia Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku,
• 9 grudnia brała udział w spotkaniu wigilijnym z mieszkańcami osiedla
Łukasiewicza w Gimnazjum nr 5 przy ulicy Królowej Jadwigi,
• 10 grudnia 2017 roku była wolontariuszem podczas zbiórki pieniężnej połączonej z
licytacją „Razem dla Julii” w Galerii Wisła,
• 12 grudnia 2017 roku uczestniczyła w wigilijnym spotkaniu z seniorami
zorganizowanym przez Filię biblioteczną nr 8 Książnicy Płockiej im. Władysława
Broniewskiego,
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14 grudnia 2017 roku uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym w Domu Dziennego
Pobytu „Pod tęczowym parasolem” przy ulicy Otolińskiej, które zostało
zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w
Płocku,
15 grudnia 2017 roku brała udział w jubileuszu 50-lecia SECESJI w Muzeum
Mazowieckim w Płocku,
17 grudnia uczestniczyła w jubileuszu 70 lat Wisły i 40 lat Płockiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej,

Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka:
• uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Rady Osiedla „Rembielińskiego” Płockiej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej,
• uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Rady Mieszkańców Osiedla „Tysiąclecia”,
• brał udział w przedpremierowym pokazie filmu dokumentalnego „Życie
solidarnością pisane”,
• przyjmował interesantów,
• uczestniczył w posiedzeniach komisji Rady Miasta Płocka;
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka:
• brał udział w uroczystościach związanych z jubileuszem 70-lecia ZKS Wisła Płock,
• brał udział w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Nadwiślańskich,
• brał udział w uroczystościach związanych z Międzynarodowym Dniem Osób
Niepełnosprawnych,
• przyjmował interesantów,
• uczestniczył w pracach komisji Rady Miasta Płocka.
Pan Radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy do
naszych sprawozdań jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? Nie widzę, dziękuję.
Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt ósmy: interpelacje i zapytania radnych.”

Ad. pkt 8
Zebrani nie zabrali głosu w punkcie 8.

Ad. pkt 9
Zebrani nie zabrali głosu w punkcie 9.

Ad. pkt 10
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, zanim
będę Państwu życzył pomyślności w nowym 2018 roku, to pozwólcie, że zgodnie § 5 uchwały
nr 540/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia
zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka
poinformuję Państwa o wniesieniu udziałów, akcji do następujących spółek prawa
handlowego. I tak - Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna. W wykonaniu
zarządzenia nr 3826/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2017 roku w
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sprawie wniesienia do Sekcji Piłki Ręcznej Wisła Płocka Spółka Akcyjna z siedzibą w
Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
uchwałą nr 25/WZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzoną za
numerem repertorium A 21662/2017 w dniu 14 grudnia 2017 roku dokonano
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.000.000 złotych w drodze emisji 10.000
nowych akcji imiennych z serii U o numerach od nr U-163389 do nr U-173388 o wartości
nominalnej 100 złotych każda akcja, skierowanych do akcjonariusza Gminy-Miasto Płock,
któremu przysługuje prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Akcje z serii U o numerach
od nr U-163389 do nr U-173388 zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzących ze
środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2017 rok, zadanie nr
09/WNW/I/G Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna, za co akcjonariusz Spółki
Gmina-Miasto Płock objął 10.000 akcji imiennych z serii U. Punkt drugi – Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W wykonaniu
zarządzenia nr 3827/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2017 roku w
sprawie wniesienia do Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa
własności i wartości niematerialnych i prawnych środków trwałych i wyposażenia z
przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 12/ZW/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14 grudnia 2017 roku
dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 124.000 poprzez
ustanowienie 124 nowych udziałów o wartości 1.000 każdy, objętych przez wspólnika
spółki Gminę Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte
wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności wartości niematerialnych i
prawnych środków trwałych i wyposażenia pozostałych po zlikwidowanych jednostkach
budżetowych w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych oraz Centrum WidowiskowoSportowym z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. Punkt trzeci –
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W wykonaniu
zarządzenia nr 3832/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2017 roku w
sprawie wniesienia do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na
podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 40/WZ/2017 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Spółki sporządzoną za protokołem nr 19/ZW/2017 z dnia 14
grudnia 2017 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.500.000
złotych w drodze emisji 5.000 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 500
złotych każdy. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym wspólnik Gmina
Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem
pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2017
rok, zadanie nr 02/WNW/I/G – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. za co
wspólnik spółki Gmina-Miasto Płock objął 5.000 nowych, równych udziałów o wartości
nominalnej 500 złotych każdy. Punkt 4 - Wodociągi Płockie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. W wykonaniu zarządzenia nr 3849/2017 Prezydenta Miasta Płocka z
dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w
postaci prawa własności środków trwałych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału
zakładowego uchwałą nr 14/ZW/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
z dnia 18 grudnia 2017 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę
132.000 poprzez ustanowienie 132 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej
1.000 złotych każdy, objętych przez wspólnika Spółki Gminę Płock. Udziały w
podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem niepieniężnym (aportem)
w postaci prawa własności środków trwałych, to jest elementów sieci instalacji
wodociągowej będącej własnością Gminy-Miasto Płock. Dziękuję bardzo. Wszystkiego
dobrego w Nowym Roku 2018!”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Radnemu
Leszkowi Brzeskiemu.
Pan Radny Leszek Brzeski powiedział: „Dziękuję bardzo. Ja mam tylko jedną informację. Tak
jak co roku zapraszam za sylwestrowe bieganie. Płocki Bieg Sylwestrowy, 31 grudnia o
godzinie 11.00, tym razem w Grabinie, ale biuro zawodów jest w Zespole Szkół Technicznych.
Tak, że serdecznie zapraszam. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. Nie
widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie zatem, Szanowni Państwo, dobrego 2018 roku!”

Ad. pkt 11
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XL Sesji
Rady Miasta Płocka.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała

Sekretarz Sesji
Rady Miasta Płocka

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera

Tomasz Maliszewski

Artur Jaroszewski
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