PROTOKÓŁ NR VI/2019
Z OBRAD VI SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 28 MARCA 2019 ROKU
Sesja rozpoczęła się o godz. 10.05, a zakończyła o godz. 13.00.
Obrady Sesji są nagrywane.
Stan radnych
- 25
Obecnych
- 23
Nieobecnych
-2
Osób zaproszonych - 165
Obecnych
- 77
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej –
sprawozdanie za 2018 rok.
4) Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta
Płocka na lata 2015-2019 w roku 2018.
5) Funkcjonowanie PZOZ Sp. z o.o. pod względem zabezpieczenia usług medycznych i
specjalistycznych mieszkańców Płocka – informacja o kontraktach z NFZ na rok 2019 i
realizacji kontraktów w 2018 roku. Informacja o Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej
realizowane w trzech głównych podmiotach w Płocku.
6) Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Miasta Płocka z 28.02.2019 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:
I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039
(druk nr 119),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 120),
3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku (druk
nr 102),
4. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego
pn.: „Zawody przyszłości” współfinansowanego 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 103),
5. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu konkursowego
pn.: „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” współfinansowanego w
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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 104),
6. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu konkursowego
pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku”
współfinansowanego
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 105),
7. zmiany uchwały w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury (druk nr 106),
8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasta
Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej (Obr. 12) (druk nr 107),
9. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019” (druk nr 108),
10. ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk nr 109),
11. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 110),
12. zmiany uchwały Nr 397/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i
organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do
sektora finansów publicznych (druk nr 111),
13. przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i
restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków (druk
nr 112),
14. zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011
roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 115),
15. zmiany uchwały nr 843/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 r. w
sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta
Płocka na 2019 rok” (druk nr 116),
16. zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 322/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia
26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu rozwoju
współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na lata 2016–
2020 (druk nr 117),
17. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Sportu (druk nr
118),
18. wniosku
z dnia 25.01.2019 r. w przedmiocie
korekty planowanej trasy linii kolejowej Płock – Modlin (druk nr 113),
19. skargi
z dnia 08.02.2019 r. na Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku (druk nr 114).
II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady
Miasta Płocka.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka.
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Ad pkt 1
Otwarcia obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka dokonał Pan Artur Jaroszewski
Przewodniczący Rady Miasta Płocka. Przewodniczący Rady Miasta Płocka powitał
przybyłych na obrady i stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad pkt 2
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tradycyjnie,
Szanowni Państwo, zaczniemy od wyboru Komisji Uchwał i Wniosków, a następnie
uporządkujemy przebieg naszego dzisiejszego spotkania. Proszę bardzo o zgłaszanie
kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków. Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę
bardzo. Prosiłbym o uruchomienie mikrofonu Pani Przewodniczącej. Proszę bardzo.”
Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Dobrze,
zgłaszam kandydaturę Pana Łukasza Chrobota.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pan Radny
wraża zgodę?”
Pan Radny Łukasz Chrobot wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Uchwał i
Wniosków.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Proszę o kolejne zgłaszanie kandydatur. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący
Tomasz Kominek.”
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Zgłaszam kandydaturę koleżanki Radnej Anny
Derlukiewicz.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pani Radna
wyraża zgodę?”
Pani Radna Anna Derlukiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie do Komisji Uchwał i
Wniosków.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Są dwie kandydatury i dwa głosy potwierdzające gotowość do pracy w Komisji
Uchwał i Wniosków. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia do Komisji Uchwal i Wniosków?
Nie widzę. Zatem, Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie wybór dwuosobowej
Komisji Uchwał i Wniosków w składzie przed chwilką zgłoszonym. Gdy tylko wyświetlą się
Państwu ikonki do głosowania proszę o oddanie głosu za Komisją Uchwał i Wniosków.
Dziękuję za głosowanie. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie wybraliśmy Komisję
Uchwał i Wniosków. (20 głosów - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących) Zapraszam
członków komisji do stołu prezydialnego po naszej lewej stronie.”
Komisja Uchwał i Wniosków:
Łukasz Chrobot
Anna Derlukiewicz.

3

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Teraz, Szanowni
Państwo, przystąpimy do próby korekty porządku obrad. Jak Państwo wiecie wpłynęły do nas
dwa wnioski od Pana Prezydenta o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji. Pierwszy
projekt na druku nr 121, dotyczy wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku. I drugi projekt,
drugi wniosek Pana Prezydenta, o rozszerzenie porządku obrad o druk nr 122, to jest projekt
uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie wskazania uczniom oddziałów kl. VI szkoły
podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl. VII do kl. VIII w publicznej
szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum. Takie dwa dodatkowe punkty.
Przegłosujemy wprowadzenie takich dwóch punktów do porządku obrad. Poddaję pod
głosowanie w takim razie, Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności wprowadzenie do
porządku obrad sesji jako kolejnego punktu, czyli jako punktu 20, projektu uchwały
pomieszczonego na druku nr 121. Gdy tylko będziemy mieć gotowe ikonki do głosowania
proszę Państwa Radnych o przegłosowanie tego wniosku. Proszę Państwa Radnych o
przegłosowanie. Dziękuję. Proszę o wyniki. Proszę o wyniki na mój pulpit. Przy 22 głosach na
tak, jednogłośnie, wprowadziliśmy druk nr 121 do porządku obrad jako punkt 20. Teraz
poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad druku nr 122 jako punkt 21.
Proszę o ikonki do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję za
głosowanie. Proszę o podanie wyników. 23 na tak. Jednogłośnie wprowadziliśmy również
punkt ten do porządku obrad, punkt numer 21 – druk 122. Teraz przekazuję głos Panu
Przewodniczącemu Tomaszowi Maliszewskiemu, Przewodniczącemu Komisji Inwestycji.
Proszę o kliknięcie. Jakieś problemy widzę, że dzisiaj mamy z aparaturą. Przynajmniej
proszę o zgłoszenie się na swoim tablecie. Jest już możliwość. Proszę bardzo.”
(pisma dot. wprowadzenia projektów uchwał do porządku obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka
stanowią załączniki nr 7 i 8 do niniejszego protokołu)
Pan Tomasz Maliszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Odczytam wniosek Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta. Wniosek nr 1. Komisja odbyła się 26 marca 2019 roku. Radny
Tomasz Kolczyński zgłosił wniosek o następującej treści: wnioskuję o zdjęcie projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku, druk nr 102, z
porządku VI Sesji Rady Miasta Płocka, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 roku.
Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja jeszcze
dopowiem, Szanowni Państwo, że w wyniku dyskusji na komisji uznaliśmy, że potrzebujemy
jeszcze miesiąca czasu na większą analizę tego dokumentu. Tak naprawdę proponujemy
przesunąć go na kolejną sesję. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski, proszę bardzo.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Panie
Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Drodzy Mieszkańcy! Każda uchwała odnośnie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma swój oczywiście harmonogram
związany bardzo sztywno z poszczególnymi punktami uchwalenia tego planu. W tej chwili
jako urząd właściwie zakończyliśmy całą procedurę polegającą na konsultacjach, wyłożeniu
tego planu, zgłaszaniu uwag, przyjmowaniu uwag zgłaszanych, rozpatrywaniu tych uwag i
uchwała jest już gotowa i w takiej samej formie w jakiej dzisiaj została Państwu
przedstawiona w takiej dokładnie samej formie musi być złożona w następnym terminie.
Oczywiście jeśli Państwo potrzebują więcej czasu, potrzebują ewentualnie z naszej strony
dodatkowych wyjaśnień jesteśmy do dyspozycji zarówno podczas poszczególnych komisji,
nie tylko komisji inwestycji, ale każdej komisji, czy podczas sesji, czy nawet, jeśli Państwo
potrzebują zupełnie osobnego spotkania też jesteśmy w stanie przyjść i odpowiadać na te
wątpliwości i pytania, które jeśli są jeszcze, to postaramy się je rozwiać, czy przedstawić jak
gdyby punkt widzenia urzędu w kontekście tych wątpliwości, które czy mieszkańcy, czy
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Państwo zgłaszają. Natomiast, tak jak powiedziałem, w tej formie w jakiej ona dzisiaj jest ta
uchwała, w takiej samej formie będzie gotowa do rozpatrywania przez Państwa w terminie w
którym Pan Przewodniczący wniesie tę uchwałę pod obrady. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo. I
jeszcze może jedna rzecz, Szanowni Państwo, istotna. Kilka dni temu wpłynęło do Urzędu
Miasta Płocka pismo od planistów, którzy wykonywali dla urzędu miasta miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego „Imielnica”. Rada miasta pochylała się nad nim pół roku
temu. Co prawda rada poprzedniej kadencji, ale mniej więcej 2/3 składu nas radnych na tej
sali to również radni poprzedniej kadencji. Ja przesłałem ten dokument do wszystkich
Państwa Radnych. Bardzo proszę Państwa o głębszą refleksję i analizę treści tego
dokumentu. I myślę, że między innymi z tego tytułu przyda się nam jako radnym ten
dodatkowy miesiąc na analizę i rozważania w konkretnych przypadkach kilkudziesięciu,
ponad dwudziestu uwag wniesionych do tego planu, ale też bardzo Państwa proszę o
wnikliwą analizę treści pisma planistów w innym planie zgłoszonym, ale bardzo często tego
typu uwagi również można również odnieść do każdego planu, który rada miasta rozważa. A
teraz poddaję pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały
pomieszczonego na druku nr 102. Proszę o pulpity do głosowania. (obsługa techniczna:
„Przepraszam, który to jest punkt?) Punkt trzeci. Już jesteśmy - I etap dyskusji i zgłoszenia
wniosków, punkt trzeci, druk nr 102, projekt uchwały dotyczący miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku. (obsługa techniczna:
„Przepraszam, ale nie mamy tego w punkcie trzecim. Tu mamy realizację zadań z zakresie
wspierania rodziny.”) Niżej, Panie Janku, tam gdzie jest I etap – dyskusja i zgłaszanie
wniosków. To już jest projekt uchwały, czyli w tym pliku dwudziestu punktów, gdzie mamy
projekty uchwał. (obsługa techniczna: „To stworzymy tylko pliczek do głosowania) Tak jest,
siódmy punkt, podpunkt trzy. Gdy będziemy mieć pulpity do głosowania bardzo Państwa
Radnych proszę o oddanie głosu. Mamy możliwość zagłosowania. Proszę Państwa bardzo,
głosujemy za zdjęciem z porządku obrad druku nr 102. Dziękuję za głosowanie. Proszę o
podanie wyników. Przy 19 głosach na tak, przy 4 głosach wstrzymujących zdjęliśmy z
porządku obrad dzisiejszej sesji projekt tejże uchwały. Mamy zatem porządek obrad,
Szanowni Państwo, doprecyzowany. Zaczynamy go realizować.”

Ad pkt 3
Materiał: Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej –
sprawozdanie za rok 2018 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt trzeci:
Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie
za 2018 rok. Sprawozdanie otrzymaliśmy. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby odnieść się
do tego sprawozdania, zabrać głos? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie
sprawozdania pisemnego, które otrzymaliśmy. Pulpity do głosowania gotowe. Proszę bardzo.
Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie przyjęliśmy sprawozdanie, które mamy
przedłożone w tym punkcie. (23 głosy za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się).”
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Ad pkt 4
Materiał: Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
miasta Płocka na lata 2015-2019 w roku 2018 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu. Punkt czwarty: Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015-2019 w roku 2018. Czy ktoś z Państwa
Radnych tutaj chciałby zabrać głos? Mamy również sprawozdanie przygotowane przez Pana
Prezydenta. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji nad tym punktem, zatem poddaję pod
głosowanie przyjęcie pisemnej informacji. Pulpity do głosowania mamy gotowe. Proszę
Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 23 na tak.
Jednogłośnie przyjęliśmy informację zawartą w punkcie czwartym.”

Ad pkt 5
Materiał: Funkcjonowanie PZOZ Sp. z o.o. pod względem zabezpieczenia usług medycznych i
specjalistycznych mieszkańców Płocka – informacja o kontraktach z NFZ na rok 2019 i
realizacji kontraktów w 2018 roku. Informacja o Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej
realizowane w trzech głównych podmiotach w Płocku stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu. Punkt piąty: Funkcjonowanie PZOZ Sp. z o.o. pod względem
zabezpieczenia usług medycznych i specjalistycznych mieszkańców Płocka – informacja o
kontraktach z NFZ na rok 2019 i realizacji kontraktów w 2018 roku. Informacja o Nocnej i
Świątecznej Pomocy Medycznej realizowane w trzech głównych podmiotach w Płocku.
Rozpoczynam dyskusję. Jako pierwsza Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Po pierwsze, Szanowni Państwo, mam takie
nieodparte wrażenie, szczególnie to jest informacja, pewnie zgodzą się ze mną radni, którzy
nie są pierwszy raz, nie zasiadają w radzie miasta, że ten materiał to jest na zasadzie kopiujwklej, tylko podmieniamy pewne dane. Więc generalnie nawet, gdy dopytujemy się o pewne
kwestie na rok wstecz, czyli z materiału chociażby, który wynikał z 2018 roku, bo ten temat
podejmujemy rokrocznie w każdym planie pracy rady, to też dobrze byłoby, Panie Prezesie,
gdyby te dane lekko dostosowywać też do naszych potrzeb wiedzy, które byśmy chcieli. Bo
jakby połączę to też z tym co będziemy za chwilkę dyskutować w zmianach w budżecie
miasta Płocka. Otóż przekazujemy tą uchwałą zmieniającą osiem milionów złotych do PZOZ
na pokrycie strat. Bo wszyscy wiemy doskonale o tym, że niestety spółka przynosi
rokrocznie straty, które pomniejszają oczywiście fundusz zapasowy i trzeba pokryć teraz te
straty, żeby niejako dać zastrzyk gotówkowy dla spółki, żeby mogła normalnie funkcjonować.
Ten materiał, który Państwo na zasadzie kopiuj–wklej zrealizowaliście z ubiegłego roku
chociażby i z lat poprzednich zawiera w sobie coś co dla mnie jest po prostu ohydne. Zawiera
manipulację. A powiem Państwu za chwilkę na czym polega ta manipulacja. Otóż wszyscy
wiemy doskonale o tym, a jeśli nie to Państwu podkreślę, że od 2016 roku rokrocznie w
końcu doczekaliśmy się wzrostu przychodów z NFZ. Bo cały czas rozmawialiśmy o tym, że
NFZ nam obcina środki, dlatego są straty w spółce, dlatego spółka nie ma środków na
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pokrycie chociażby tych zabiegów, czy usług, które są przewidziane limitem bądź
nielimitowane, bo przede wszystkim chodziło też o te usługi medyczne, które były
nielimitowane i że NFZ często nie zwracał za nie. Teraz sytuacja się od 2016 roku wreszcie
poprawiła. Otrzymujemy więcej środków z NFZ. I co czytamy w materiale? Pokażę Państwu
– nie wiem, czy to będzie widoczne – to jest taki wykres, który przedstawia nam kontrakt
bez nielimitowanych umów z NFZ-em, ta czerwona linia. 2012 rok. Ja przepraszam, nie będę
precyzyjna, ponieważ mamy tylko kwoty a nie mamy konkretnie dokładnie kwot z NFZ, tylko
około, tak, około 39 milionów, lekko poniżej, czyli podejrzewam, że jest tu gdzieś około 38 z
hakiem miliona w 2012 roku, natomiast w 2015 roku, proszę Państwa, jest myślę, że
poniżej, około 35 milionów. Czyli Państwo porównujecie rok 2012 w tym materiale do roku
2019, że kontrakt jest niższy o około dwa procent, tymczasem w 2015 roku ten kontrakt był
o około dwa ponad miliony mniejszy niż w 2012 roku. Dlaczego Państwo nie napisaliście, że
kontrakt w 2015 roku był o dwa miliony niższy niż w 2012 roku tylko porównujecie to?
Pomimo tego, że jest wzrost z tytułu dochodów z NFZ wy sugerujecie, że tak naprawdę jest
niższy od 2012 roku. Na tym polega ta manipulacja, że nie potraficie Państwo przyjąć
wreszcie, że wreszcie coś ruszyło w NFZ i jest pozytywna zmiana. Wreszcie dostajemy więcej
środków. Musicie Państwo cały czas jeszcze walić i dodatkowo jeszcze ujmować, że w 2012
roku to mieliśmy więcej. Tylko dlaczego nie podkreślacie, że w 2015 roku był taki dołek, że
była linia spadkowa między 2012 a 2015 rokiem, że Prezydent Miasta nie apelował do
ministra zdrowia, do szefa NFZ, żeby zwiększyć środki. Nie apelował, bo był z Platformy
Obywatelskiej zarówno szef NFZ, jak i powoływany przez Platformę Obywatelską i PSL. I
wtedy Państwo nie mówiliście o tym. Wtedy wszystko było okey, kiedy tak pikowaliśmy w
dół, kiedy był taki dołek. A teraz wreszcie, kiedy dostrzegamy to, że coś się zmieniło, w
materiale cały czas piszecie, że jest mniejszy o dwa procent od 2012 roku. I na tym polega
Państwa manipulacja. Nie cierpię manipulacji w tego typu materiałach. Zamiast się
normalnie przyznać do tego, że wreszcie dostaliśmy więcej pieniędzy z NFZ, wreszcie jest
poprawa, wreszcie zauważamy wzrost. Nie, lepiej zmanipulować informacje. Teraz tak.
Oczywiście w materiale Państwo w dużej mierze też odnosicie się do izby przyjęć psychiatrii,
że oczywiście ten kontrakt jest niższy. Tylko teraz tak. Pokusiłam się o sprawdzenie dokładne
danych, jeśli chodzi o psychiatrię i otóż okazuje się, że Państwa wyliczenie świadczeń na
2019 rok zostało wzięte z planu w okresie od lipca 2017 roku do czerwca 2018 i tam
zrealizowano 618 porad dokładnie w tym okresie, co daje wskaźnik 1,69 porady na dobę. W
związku z faktem, że szpital nie jest monoprofilowy psychiatryczny i posiada w swoich
strukturach zakontraktowany między innymi izbę przyjęć i SOR w umowie szpitalnej i ze
względu na liczbę porad poniżej trzech osób na dobę nie było podstaw do zakontraktowania
odrębnej funkcjonującej izby przyjęć dla oddziału psychiatrycznego, tym bardziej, że NFZ
płacił dotychczas Państwu 522 złote za te dwa przypadki, niecałe, 1,69 jak wyliczymy sobie
średnią. Z punktu widzenia racjonalności było to dalece nieuzasadnione. W związku z tym… I
jeszcze w związku z faktem, że de facto lekarz schodził na dół, tak naprawdę, do izby
przyjęć, bo to nie był odrębny lekarz zatrudniony tylko dedykowany do izby przyjęć, tylko
robił to w ramach swoich obowiązków, które pełnił na dyżurze w szpitalu na oddziale. I
dlatego podjęto taką decyzję o takich kwotach, które zostały Państwu przyznane. Jeszcze
jest kwestia wyniku za 2018 rok. Oczywiście będziemy omawiać wyniki spółek w okresie
wakacyjnym i to też będzie w jakiś sposób symptomatyczne w kontekście oceny
funkcjonowania całej spółki. Natomiast te osiem milionów złotych, które już teraz na sesji
przekazujemy, o tyle nas ubolewa sam fakt przekazywania tej kwoty, co odzwierciedla
materiał, czyli de facto my nie wiemy do końca na co te środki zostaną wydatkowane, bo nie
wiemy jakie są formy przekazywania tych środków w poszczególnych oddziałach, jak one się
bilansują, jak funkcjonują, jaka jest ilość zakontraktowanych lekarzy w poszczególnych
oddziałach. Takich informacji nie mamy. Jak pamiętam pytałam się Państwa o takie
szczegółowe dane wcześniej na tych sesjach, kiedy rozmawialiśmy lata wstecz, to Państwo
mówiliście, że nie możecie przedstawiać takich szczegółowych danych, bo byłoby to w jakiś
sposób zachwianiem polityki działania Państwa szpitala jako spółki z o.o. Tylko, że my jako
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radni podejmując decyzję o przekazywaniu jakichkolwiek środków nie mamy też wiedzy, czy
te osiem milionów stanowiące dla Państwa zastrzyk finansowy będzie rzeczywiście de facto
tak wydatkowane, żeby jak najwięcej służyło to pacjentom. Bo rozmawialiśmy o tym, że nie
do końca zgadzam się z niektórymi wydatkami, które są pokrywane przez spółkę, między
innymi wydatki na administrację. Nie będę już tego… nie będę tego podkreślać konkretnie,
bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Natomiast chcę, żeby wybrzmiało jasno i wyraźnie z
dzisiejszej sesji, że sytuacja, jeśli chodzi o współpracę z NFZ, jest coraz lepsza. Mamy coraz
więcej środków, które, i to też jest ważne, że pokrywane są usługi nielimitowane, co było
bolączką funkcjonowania ZOZ, który oczywiście nie chciał odprawiać z kwitkiem pacjenta,
który... już przekraczane były te limity. I tutaj jest wreszcie światełko w tunelu, które
pokazuje, że możemy liczyć na pokrycie również tych usług nielimitowanych. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan
Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę bardzo.”
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Państwo Radni! Liczna reprezentacjo Młodzieżowej Rady Miasta Płocka! Po raz pierwszy od
pięciu lat widzę tak duże zainteresowanie obradami. Chwali się takie podejście młodzieży.
Drodzy Państwo, ja myślę, że ja tu prochu nie będę odkrywał, natomiast powiem jedno
zdanie z punktu widzenia ogólnego. Taka moja krótka ocena, że zarówno szpital miejski w
Płocku jak i inne tego typu jednostki z poziomu wojewódzkiego, czy z poziomu powiatowego,
mają pewne problemy finansowe u podstawy których – w mojej ocenie – jest brak
rozwiązania systemowego. I to nie mam tu na myśli tylko ostatnich trzech lat, ale mam na
myśli wszystkie lata odkąd nasz kraj jest suwerennym krajem. To jest pierwsza rzecz. I
druga rzecz jeszcze z punktu widzenia bardzo ogólnego. Gdybym miał zaproponować w
jednym zdaniu rozwiązanie tego problemu, to podałbym Państwu taki wzór. Wzór, który
mówi o tym, że najlepiej zsumować empatię z tak naprawdę zrozumieniem całego obszaru i
przemnożyć przez dziewięć procent PKB i myślę wtedy, że zarówno samorządy, jak i wszyscy
mieszkańcy danych subregionów, byliby zadowoleni z tych rozwiązań systemowych.
Natomiast z tego ogólnego tematu schodzę na nasz rynek miejski, odnośnie materiału, który
został przygotowany oraz zakładu opieki zdrowotnej, a w szczególności – jak Państwo
pewnie się domyślacie – skupię się na dwóch przychodniach podległych temu zakładowi,
które znajdują się na lewym brzegu Wisły. I tak też w ubiegłej kadencji okazało się, że gdy
przygotowywałem się do dzisiejszej sesji udało się napisać kilka interpelacji w związku z
poprawą, tak naprawdę, świadczonych jakości, czy z poprawą infrastruktury w obszarze
działalności tych dwóch przychodni. I, po pierwsze, tak na dobrą sprawę ostatnio pisaliśmy
taką drobną, znaczy ja pisałem drobną interpelację z prośbą o usytuowanie stojaka na
rowery. To jest pierwszy punkt, który został zrealizowany przez miasto przy przychodni na
osiedlu Radziwie. Druga sprawa, o którą wnioskowałem, to już dawno temu to naprawa
parkanu. O tym też należy wspomnieć. Udało się z tak modnego narzędzia skorzystać jakim
jest budżet obywatelski i mamy poprawioną tę część infrastruktury dookoła tej przychodni na
ulicy Zielonej. Patrzę, że pisaliśmy o monitoring miejski w obrębie tej przychodni, dalej przy
ulicy Zielonej 40. I faktem jest, że z tyłu tego budynku ten monitoring miejski pojawił się, za
co serdecznie dziękuję. Pisaliśmy też - tak naprawdę już tu wchodzę do obszaru
merytorycznego - pewne prośby, które wynikały z pewnego myślę, że braku zrozumienia à
propos dyżurów lekarskich. To też żeśmy - pamiętam, wtedy to był 2016 rok - utrzymali za
co również dziękuję. Natomiast skupię się na jednej interpelacji, którą pisaliśmy wspólnie,
ponad podziałami wszelkimi politycznymi, ponieważ ta interpelacja była złożona 18 stycznia
2017 roku przez Panią Przewodniczącą Wiolettę Kulpę, przez Panią Radną kadencji 20142018 Panią Barbarę Smardzewską-Czmiel, którą serdecznie pozdrawiam, i przez moją
skromną osobę. I wtedy prosiliśmy, tak naprawdę, miasto i gminę o to, żeby być – w skrócie
powiem – konkurencyjnym dla chociażby przychodni, którą bardzo sobie cenię, która jest w
rękach prywatnych i wnioskowaliśmy o podjęcie działań, których celem byłyby dodatkowe
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usługi w tej przychodni, zarówno przy ulicy Zielonej, jak i przy ulicy Ciechomickiej.
Sugerowaliśmy współpracę ze specjalistami z różnego zakresu, w tym kardiologii,
ginekologii, urologii, psychologii. I po to to mówię, że jest to taka ostatnia interpelacja z tych
sześciu z tamtego okresu działania w samorządzie, która została do realizacji w tym czasie.
Ta dyskusja dziś jest dobrym - tak naprawdę - czasem, dobrym dniem i dobrą godziną, żeby
po raz kolejny poprosić o to, żebyśmy byli bardzo konkurencyjni w stosunku do przychodni
prywatnych. Mam na myśli zarówno tę przychodnię przy Zielonej, jak i przy Ciechomickiej, i
w sposób taki bardzo odpowiedzialny spróbowali rozważyć tę możliwość zorganizowania
chociażby tych konsultacji raz w miesiącu, może trochę częściej, konsultacji
kardiologicznych, reumatologicznych, pulmonologicznych oraz różne akcje promocyjne, które
mogłyby przyciągnąć, tak naprawdę, ludzi chcących po raz kolejny złożyć deklarację
przynależności do tych dwóch przychodni. Mam na myśli chociażby akcje związane z
pomiarem cukru, czy cholesterolu. Wtedy – w mojej ocenie – będziemy konkurencyjni i
zapobiegniemy w przyszłych latach utracie kolejnych deklaracji, które de facto mogą
przyczynić się do tego, że zarówno jedna, czy druga przychodnia będą z punktu widzenia
spółki nieopłacalne, jeżeli chodzi o utrzymywanie, czego sobie i wszystkim mieszkańcom
lewobrzeżnego Płocka nie życzę, ponieważ na dziś konsultując to jakby z ludźmi z obszaru
tych dwóch przychodni warto pokreślić, że tych pacjentów ubywa. To znaczy przy ulicy
Zielonej mamy 1160 deklaracji, przy ulicy Ciechomickiej w Górach 960. Więc to jest taki
najwyższy czas do tego, żeby odpowiedzialnie pomyśleć – jeszcze raz to podkreślę – o tym,
żeby wprowadzić te konsultacje, o których tu mówiłem. A podpowiem też, że przecież ci
lekarze specjaliści, którzy mogliby te konsultacje w tych jednostkach realizować, oni są, ci
wybitni fachowcy, w zasięgu tej spółki, bo przecież na co dzień pracują jakby w siedzibie, czy
w szpitalu miejskim. Zwracam się po prostu z uprzejmą prośbą, żeby wziąć te krótkie prośby
pod rozwagę. To z tego obszaru merytorycznego. A jeżeli miałbym przejść do tych
interpelacji jeszcze z tamtej kadencji, które zostały zrealizowane, to została dosłownie
kosmetyka, Panie Prezydencie. Jak byśmy wrócili do tematu, też z budżetu obywatelskiego,
żeby przy ulicy Zielonej delikatnie, tak naprawdę to jest naprawdę niskokosztowy temat na
który nie musimy czekać na zmianę systemową o której powiedziałem na wstępie, zmienić
trochę otoczenie zieleni i przede wszystkim zmodernizować podjazd dla wózków inwalidzkich,
bo jest w opłakanym stanie, to naprawdę kawał dobrej roboty byśmy zrobili. Dziękuję
bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pani
Przewodnicząca Daria Domosławska.”
Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panowie Prezydenci! Państwo
Przewodniczący! Państwo Radni! Koledzy, koleżanki z Młodzieżowej Rady Miasta Płocka oraz
mieszkańcy! Bardzo żałuję, że nie udało mi się jako pierwszej zabrać głos, ale wynika to z
mojego osłabionego czasu reakcji chociażby ze względu na chorobę dzisiejszą, za co
przepraszam, jeżeli będę musiała skorzystać z chusteczki lub też wody. Żałuję dlatego, że
uważam, że patrząc na opiekę zdrowotną zawsze należy patrzeć troszeczkę szerzej niż tylko
lokalnie. Jestem pracownikiem opieki zdrowotnej więc mogłabym powiedzieć, że wiem od
podstaw jak wszystko jest realizowane, jaką mamy sytuację w opiece zdrowotnej, lokalnie
jakie docierają do mnie głosy ze strony kolegów, koleżanek pracujących w innych
placówkach opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Przygotowując się do tej sesji
postanowiłam jednak przeanalizować dostępne piśmiennictwo, dostępne informacje
zamieszczane w mediach przez ostatni rok. Niektóre dotyczyły również ostatnich dwóch lat.
Jakie nagłówki dominują. Pierwszy: samorządy dokładają miliony do szpitali. Drugi
nagłówek: szpitale powiatowe – nie dajemy już rady. Trzeci: dramatyczna sytuacja szpitali,
przestajemy sobie radzić, pomóżcie. Szanowni Państwo! W roku 2018 miasta dołożyły
kilkaset milionów do podległych im szpitali powiatowych. Jest to skutek zmian w ustawie o
działalności leczniczej według których szpital musi pokryć ujemny wynik finansowy jaki
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wygenerował na dany rok albo po prostu zostaje zlikwidowany. W większości szpitali koszty
płac przekraczają 70 procent, a ten kto zarządza jakąkolwiek firmą doskonale zdaje sobie
sprawę, że przy takim odsetku potrzebnym na płace dla pracowników bardzo ciężko jest
utrzymać jakąkolwiek firmę. Patrząc na materiał, który został przygotowany przez Płocki
Zakład Opieki Zdrowotnej, mamy dokładnie taką samą kwotę, to jest ponad 70 procent
kwoty przeznaczonych jest na płace dla pracowników. Statystyki mówią, że na sto szpitali
dziesięć, tylko dziesięć, nie wykazuje strat, a przewiduje się, że w przeciągu najbliższego
roku pozostaną tylko trzy szpitale ze stu, które nie będą takich strat generowały. Należy
podkreślić, że wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia ryczałt nie przewiduje ilu pacjentów
dany szpital przyjmie. Podaję po prostu konkretną kwotę. Co jest jeszcze bardzo istotne. Do
ryczałtu nie wliczono świadczeń ratujących życie. Dodatkowym elementem, który bardzo
dezorganizuje pracę szpitali jest rozporządzenie Ministra Zdrowia, które podwyższa normę
zatrudnienia pielęgniarek. Niestety niektóre szpitale są zobligowane do zmniejszania ilości
łóżek na danych oddziałach. Do tego jeszcze dochodzą podwyżki energii, koszty utrzymania
wszystkich świadczeń, które ponosi szpital. Szpitale w naszym kraju bardzo często zwracają
uwagę, że nie są w stanie kredytować kosztów decyzji płacowych jakie bez konsultowania z
pracodawcami podejmuje Minister Zdrowia. Szpitale w Polsce domagają się zwiększenia
ryczałtu na 2019 rok. Szpitale domagają się pełnego finansowania świadczeń ratujących
życie, a dotychczas nie jest to finansowanie w pełni. Domagają się rekompensaty wzrostu
kosztów świadczeń spowodowanych podwyżkami płac. Domagają się rzetelnej wyceny
świadczeń. Nie jest ona rzetelna, proszę mi wierzyć. Bardzo często pracujemy pod kreską i
to dużo pod kreską chcąc utrzymać jakość świadczonych usług. Szczerze powiedziawszy
można by było wysnuć i mieć wrażenie, że Ministerstwo Zdrowia nie ma w ogóle
wyobrażenia z jakimi problemami borykają się szpitale. Ministerstwo swoje a realia swoje.
Nadmienię, że Minister Zdrowia obiecuje kolejnym grupom zawodowym podwyżki. Aż strach
pomyśleć co będzie, jeśli zrzuci to na samorządy, ile będziemy musieli dokładać. A co, jeśli
zrzuci to na finansowanie przez szpitale. Przecież szpitale nie mają swoich finansów. Muszą
zapewnić świadczenia, ponieważ zdrowie i życie pacjenta jest najważniejsze. Tymczasem
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej, który przypomnę, że od ponad 600 lat dba o zdrowie i
życie pacjentów, a przychodnia na Miodowej od 50 lat - w ubiegłym roku obchodziła swoje
50-lecie – radzimy sobie. Radzimy sobie między innymi dlatego, że podczas dzisiejszej sesji
Rady Miasta dołożymy kolejne osiem milionów. Ale czy tak powinno być? Czy jest to rolą
samorządu? Wydaje mi się, że nie. W Szpitalu Świętej Trójcy w Płockim Zakładzie Opieki
Zdrowotnej przeprowadzane są remonty, utrzymywana jest wysoka jakość świadczonych
usług. Nie jest łatwo i gdyby nie wsparcie miasta myślę, że bylibyśmy jednym ze szpitali,
który już by po prostu nie istniał. Szanowni Państwo, myślę, że każdy może już w tym
momencie wyciągnąć wnioski, każdy z nas jest pacjentem wielu placówek opieki zdrowotnej
i każdy doskonale sobie zdaje sprawę, że ratowanie zdrowia i życia powinno być priorytetem
i powinno być elementem na który duże nakłady kładzie państwo. Na koniec pozwolę sobie
jeszcze zadać dwa, trzy pytania. Być może znajdą się osoby, które będą mogły udzielić mi
odpowiedzi na nie. Ponieważ Ministerstwo Zdrowia nakazało dostosowanie wymogów
sanitarnych placówek opieki zdrowotnej, a dokładnie szpitali, do pewnych norm, te normy
mają zacząć być wymagane od 1 kwietnia. Wiem doskonale, że normy są bardzo, bardzo
wysokie. Nie ma takich norm nawet w krajach brytyjskich, w krajach skandynawskich, w
krajach… w Niemczech. Moje pytanie jest takie – czy Ministerstwo Zdrowia narzuca tylko te
normy czy też gwarantuje jakieś środki? Ponieważ przypomnę Państwu, że ponad 30 procent
placówek opieki zdrowotnej na terenie naszego kraju funkcjonuje w placówkach, w
miejscach zabytkowych, czyli remont takich placówek naprawdę wymaga bardzo, bardzo
dużych kosztów. Podawane jest w literaturze, że 30 procent placówek opieki zdrowotnej
funkcjonujących w miejscach, które są zabytkami, będzie miało potężny problem, a żeby
utrzymać i żeby spełnić takie normy potrzebny jest nakład około 20 miliardów. To jest
naprawdę duża kwota. Drugie pytanie dotyczy racjonalności działania. Ponieważ nie wiem
czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że zniesiono limity na zabiegi usuwania jaskry, na

10

tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, ale moje pytanie jest takie – skoro
brakuje pieniędzy na podstawowe świadczenia, czy to był dobry krok ze strony ministerstwa?
I ostatnie pytanie. Ponieważ przedstawiony materiał w pełni obrazuje nam sytuację
Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, proszę o informację jakie zarząd ma plany wobec
placówki, plany rozwoju, plany funkcjonowania i w czym jako radni możemy Państwu
pomóc, żeby za sto lat, żebyśmy mogli mówić, że od ponad 700 lat Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej dba dalej o zdrowie i życie pacjentów mimo tak niesprzyjających warunków jakie
gwarantuje nam w tej chwili Ministerstwo Zdrowia. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji, przynajmniej na razie. Pan Radny Piotr Kubera,
proszę.”
Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni
Państwo! Ja chciałbym poznać strukturę kosztów w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
kontekście przedstawionego materiału i również ośmiu milionów, które będziemy przesuwali
w uchwale budżetowej. To znaczy chciałbym wiedzieć na co te pieniądze zostaną
przeznaczone, jak wyglądają koszty osobowe w podziale na etaty medyczne i administrację.
Również chciałbym poznać liczbę pracowników administracyjnych i uzyskać odpowiedź na
pytanie czy prawdą jest, że pracownicy administracyjni wysuwają w tej chwili żądania
podwyżki płac.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan
Prezydent Andrzej Nowakowski. Proszę bardzo, Pani Prezydencie.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Rzeczywiście bardzo ważny temat. Temat, który co roku
budzi także dużo emocji, ponieważ bezpieczeństwo zdrowotne, leczenie mieszkańców Płocka,
ale nie tylko Płocka, ale także regionu, to rzeczywiście ważny z punktu widzenia społecznego
temat. Dziękuję za wszystkie głosy, które tutaj padły, ale chyba w sposób szczególny
chciałbym podziękować za głos Pani Przewodniczącej Darii Domosławskiej, ponieważ w pełni
oddaje on sytuację nie tylko naszego szpitala, naszego PZOZ-u, ale także sytuację
wszystkich szpitali powiatowych, ale również wojewódzkich na Mazowszu. Zanim oddam głos
Panu Wiceprezesowi Markowi Stawickiemu PZOZ-u, który jestem przekonany za chwilę
odpowie w mniejszych lub większych szczegółach na te pytania, które Państwo zadali,
chciałbym jednak zacząć od tego, że z jednej strony nawet to pierwsze wystąpienie Pani
Radnej Kulpy było prawdziwe. Rzeczywiście pewna niespodzianka. Ale tak, było prawdziwe,
ponieważ nastąpił rzeczywiście wzrost nakładów na szpitale na Mazowszu z NFZ. Tyle tylko,
że ten wzrost niestety nie pokrył kosztów funkcjonowania tych szpitali w większym stopniu,
wręcz przeciwnie – pokrył w mniejszym stopniu niż w latach ubiegłych. I gdybyśmy spojrzeli
na wszystkie szpitale, to trzeba byłoby z zaskoczeniem odnotować, że wzrost nakładów o 10
procent spowodował wzrost zadłużenia tychże szpitali o 14 procent. Oczywiście tutaj mamy
do czynienia nie z winą NFZ-u w jakimś tam - wcześniej czy teraz – stopniu, bo NFZ
decyduje tymi środkami, które ma z ministerstwa. Natomiast trzeba bardzo mocno
podkreślić, że w ocenie wszystkich dyrektorów, czy organów prowadzących szpitale
powiatowe pieniędzy w systemie jest zdecydowanie za mało. Stąd część szpitali zadłuża się,
część natomiast wspierana jest przez organy prowadzące, najczęściej albo samorządy miast
na prawach powiatu albo powiaty, ewentualnie samorząd województwa. O szczegółach, jeśli
Państwo będą chcieli, powie na pewno Pan Wiceprezes. Ja tylko mogę powiedzieć, że to co
powiedziała Pani Przewodnicząca Daria Domosławska odnosząc się do licznych artykułów,
także w prasie branżowej, trzeba bardzo mocno podkreślić – wszystkie szpitale
powiatowe rok 2018 zakończyły skokowym wzrostem strat spowodowanym przede
wszystkim rosnącymi kosztami płac, ale także mediów. Do tego za chwilę dojdą jeszcze
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składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, które również w części te szpitale będą musiały po
prostu ponieść, jak wszystkie inne duże firmy. Natomiast w szczegółach tylko do jednego
pytania się odniosę. Nieprawdą jest Panie Radny Piotrze fakt, że administracja oczekuje w
tym momencie podwyżek, natomiast prawdą jest, że o ile podwyżki otrzymali lekarze –
mówię tu o naszym szpitalu, także o wszystkich innych szpitalach, bo stawki generalnie są
porównywalne i to też było spowodowane pewnymi działaniami ministerstwa, które wydało
rozporządzenia określające, że lekarz pracujący w jednym tylko szpitalu ma otrzymywać
określoną po prostu pensję i tu nikt nic z tym nie może dyskutować. Tak samo dotyczyło to
wzrostu wynagrodzeń, pewnie niesatysfakcjonującego, ale jednak, lekarzy rezydentów i w
końcu wzrostu plac pielęgniarek – tu akurat ministerstwo realizując deklaracje jeszcze
poprzedniego rządu Platformy i PSL wypłacało w kolejnych transzach tak zwane
„zembalowe” szpitalom poprzez NFZ i tutaj… (z sali Pan Radny Tomasz Korga powiedział:
„Zembalowe” to pielęgniarki.”) Pielęgniarkom, przepraszam, pielęgniarkom, tak, dotyczyło to
pielęgniarek. Przepraszam za przejęzyczenie. Natomiast grupą zawodową, a właściwie
grupami zawodowymi, pozostają, które gdzieś zostały pominięte w tych wszystkich
negocjacjach płacowych, były pozostałe poza administracją grupy pracujące w szpitalu bez
których szpital nie będzie funkcjonował. Mam tu na myśli laborantów, rehabilitantów,
fizjoterapeutów, pracowników rentgena, czy w końcu osoby sprzątające, jeśli są zatrudnione
po prostu przez szpital a nie przez firmę zewnętrzną. I rzeczywiście z tymi grupami
zawodowymi zarówno ja, jak i zarząd, jako prezydent, ale zarząd również wiem, że spotykał
się, bo tutaj oczekiwania podwyżek również są. Natomiast w tej chwili jesteśmy na etapie też
pewnego oczekiwania na decyzje ministerstwa, bo te grupy zawodowe również rozmawiają z
ministerstwem, w Ministerstwie Zdrowia, i czekamy na wynik jak gdyby tych rozmów. Miały
zakończyć się te rozmowy do końca marca. Wydaje się, że nie zakończą się, bo mamy już
końcówkę marca, może w kwietniu będziemy mieli jakieś ustalenia i wówczas okaże się czy
NFZ, a właściwie czy ministerstwo poprzez NFZ znajdzie jakieś środki na podwyżki dla tych
grup zawodowych, które pracują w szpitalu, bez których szpital nie może właściwie
funkcjonować, a które nie były objęte jak gdyby tymi ustaleniami podwyżek, które NFZ
realizował poprzez lekarzy, lekarzy rezydentów, czy w końcu pielęgniarki. Oni zostali
pominięci jak gdyby. Dzisiaj głośno mówią o tym, że nie chcą być pominięci, bo dysproporcje
w wynagrodzeniach pomiędzy tymi grupami a na przykład pielęgniarkami są już bardzo
duże. Więc tutaj to mogę potwierdzić. Natomiast nie było żadnych ani rozmów, ani
oczekiwań ze strony administracji szpitala odnośnie podwyżek. Ze swojej strony ja bardzo
chciałbym podziękować mocno zarówno zarządowi szpitala, jak i wszystkim pracownikom
szpitala – i medycznym, i niemedycznym – że pomimo tej trudnej sytuacji służby zdrowia w
Polsce, zwłaszcza dotyczy do szpitali powiatowych na Mazowszu, dzisiaj przede wszystkim
realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu, Płocka, w
sposób naprawdę bardzo profesjonalny i w bardzo wysokich standardach. Za to bardzo,
bardzo dziękuję. Mało tego, ostatnie lata to także lata remontów w szpitalu, remontów
oczekiwanych, sądzę, zwłaszcza, jeśli chodzi o internę, czyli oddział wewnętrzny. Ten remont
już drugiego odcinka dobiega końca. Za chwilę także remont traktu porodowego, czy
oddziałów rehabilitacji, czy ortopedii. Więc tutaj także te remonty odbywają się bieżące. One
niestety przede wszystkim w przypadku ortopedii, nie, przepraszam, w przypadku interny
odbiły się również na wysokości kontraktów, bo pomimo tego, że cały czas część tego
oddziału funkcjonowała, to jednak kontrakt oczywiście w stu procentach nie może być
zrealizowany, ponieważ najpierw połowa tego oddziału była zamknięta, była remontowana, a
później drugi odcinek również był zamknięty i remontowany. To jest z mojej strony wszystko.
Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast bardzo bym prosił Pana Wiceprezesa Marka
Stawickiego o kilka zdań ewentualnie komentarza plus odpowiedzi na te pytania na które
można będzie w tym momencie tych odpowiedzi udzielić. Dziękuję.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie. Wcześniej Pan Skarbnik jeszcze prosił. Proszę bardzo, Pan Skarbnik
Wojciech Ostrowski.”
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Ja tylko dwa słowa, bo tutaj
Pani Radna mówiła o wzroście przychodów. Owszem, w znaczniej mierze, jeżeli nie w 90
procentach, ten wzrost przychodów wynika z przekazywanych środków dla pielęgniarek i
rezydentów. Nie ma żadnego wzrostu dotyczącego pozostałej działalności szpitala i to jest,
myślę, to o szczegółach opowie Pan Prezes. Natomiast myślę, że istotniejsza niż ta tabela
przychodowa jest ta tabela, znaczy ten wykres, który Państwo mają w materiałach ale nie
wszyscy go widzieli, który pokazuje właśnie wzrost kosztów wynikający z decyzji, po
pierwsze, Ministerstwa Zdrowia, ale po drugie również ze zwiększenia kosztów ogólnie
wynikających z podwyżek, ze wzrostu minimalnej krajowej i tak dalej, i to jakby pokazuje,
że w tej chwili już jakby NFZ nie daje nawet na usługi medyczne. Pozostałe koszty
pokrywaliśmy do tej pory my jako miasto, dzisiaj już musimy wchodzić również w
pokrywanie kosztów usług medycznych. I to jakby też pokazuje… pokazuje wzrosty
przychodów owszem, bo to są przychody - ta niebieska kreska - z NFZ, natomiast te dwa
słupki to są koszty wynagrodzeń w szpitalu i pozostałe. Więc widzimy, że w tej chwili już też
tych pieniędzy nie ma nawet na wynagrodzenia. To, żebyśmy mieli świadomość. I nie wynika
to właśnie z faktu jakby właśnie zarządzania, ponieważ widać, że w latach 2012-2016 w
zasadzie koszty nie rosły. Ten wzrost kosztów jest w ostatnich trzech latach wynikający z
sytuacji na rynku. Ja nie twierdzę, że to jest zła sytuacja, czy że rosną wynagrodzenia ludzi,
natomiast w żaden sposób nie przekłada się to na wzrost przychodów z NFZ. To tyle. A teraz,
jeśli mógłbym o szczegóły.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo
Panu Skarbnikowi. Prosimy bardzo Pana Prezesa.”
Pan Marek Stawicki Wiceprezes Zarządu Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej powiedział:
„Dzień dobry! Ja może będę odpowiadał w takiej kolejności jak Państwo zadawali pytania.
Jeżeli chodzi o stwierdzenie, że tutaj z naszej strony jest jakaś manipulacja w tych danych.
Znaczy ja nie wiem kto manipuluje tutaj. Może niech Państwo sami ocenią. Nie przypominam
sobie, żeby z naszej strony były kiedykolwiek – z naszej w sensie ze strony PZOZ-u –
dzielenie świata na to, że kto rządzi to albo NFZ jest dobry, albo zły, tylko ocenialiśmy
zawsze na podstawie tego co robił, albo czego nie robił i uwagi krytyczne pod adresem NFZ
padały z mojej strony w różnych momentach, niezależnie od tego kto był ministrem zdrowia.
To co tutaj było mówione o tym, że od 2016 roku przychody z NFZ rosną, to jest nieprawda.
One rosną, jeżeli się właśnie tak jak było powiedziane, uwzględni dodatki dla pielęgniarek,
które dla szpitala nie są w żaden sposób de facto przychodem, dlatego że my tutaj
występujemy tylko w roli banku, czyli NFZ nam wpłaca pieniądze, my to przekazujemy
pielęgniarkom. Jedyne istotne zwiększenie przychodów NFZ w tym okresie o którym Pani tu
mówiła, to jest dodanie nocnej pomocy lekarskiej, tak, i to jest wzrost przychodu o kilkaset
tysięcy złotych rocznie. Natomiast oczywiście to pociągnęło też za sobą koszty. Też jak
mówiłem i rok temu nie jest tak, że my do tego NPL-u dokładamy. To jest krok, który
poprawił sytuację szpitala. Natomiast w tym samym czasie, czyli od 2016 roku, NFZ
dokonuje innych kroków, które właśnie - moim zdaniem - są manipulacją, to znaczy ze
strony NFZ. To znaczy nominalnie kontrakt może nie spada, natomiast spada wycena
poszczególnych świadczeń. I w ten sposób w dniu dzisiejszym za tę samą ilość świadczeń na
neonatologii otrzymujemy milion złotych rocznie mniej, na ortopedii milion złotych mniej.
Dodatkowo cięte są takie pozycje, które nie powodują z naszej strony jakby redukcji
kosztów. Na przykład to co było mówione o izbie przyjęć. W ubiegłym roku została
zmniejszona stawka, też nie u nas, tylko we wszystkich szpitalach na Mazowszu, czy prawie
wszystkich, na izbę przyjęć tę podstawową, w tym roku na psychiatryczną. To co Pani
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powiedziała, że tam jest półtora pacjenta dziennie średnio, to jest właśnie manipulacja,
dlatego że to jest półtora pacjenta odesłanego. Natomiast izba przyjęć obsługuje wszystkich
pacjentów, również tych, którzy są przyjęci do szpitala. Poza tym nawet, gdyby tam było
zero przyjęć, to my jesteśmy zobowiązani do utrzymania pewnego personelu, niezależnie od
tego czy przyjmujemy jednego pacjenta, czy tysiąc i my za ten personel musimy zapłacić,
nawet jeżeli jest półtorej odmowy dziennie. Jeżeli chodzi o płatność za nielimity być może tu
jest nieporozumienie w nazewnictwie. Za nielimity NFZ płacił zawsze, przynajmniej od czasu,
kiedy ja pracuję w PZOZ. Jedyny poślizg, ale to też poślizg, to nie było, że nie zapłacił, był w
zeszłym roku, kiedy nie płacił na bieżąco, tylko na koniec roku dopiero. Natomiast może
miała Pani na myśli nadwykonania, bo tutaj oczywiście było różnie. Były lata, kiedy NFZ
płacił, kiedy nie płacił. Nie jest tak, że w tym roku jest lepiej niż było w poprzednich latach.
Dla przykładu… Bo zawsze było tak, że za pewne rzeczy płacił, za pewne płacił w całości, za
niektóre częściowo, za niektóre wcale. NFZ zapłacił dosyć dużo różnych zaległych
nadwykonań mniej więcej roku temu czy półtora roku temu. Tak wyczyścił rzeczywiście
dosyć konkretnie te rzeczy, które były zaległe, ale też nie płacił w całości, żeby było jasne.
Na przykład w tym roku otrzymaliśmy propozycję do zapłaty za nadwykonania w ZPO, gdzie
to nie jest tak, że my tam możemy… Nadwykonania w ZPO, czyli w Zakładzie PielęgnacyjnoOpiekuńczym, biorą się w sytuacji takiej, kiedy pacjent nie jest w stanie sam się odżywiać,
jest karmiony dojelitowo, więc my jako szpital nie możemy od tego tutaj jakby kontrolować
tych kosztów i za te nadwykonania zaproponował zapłatę w wysokości dwudziestu kilku
procent. To tak dla jasności też jak wygląda sytuacja. Jeżeli chodzi o informację o
zatrudnieniu na poszczególnych oddziałach to wydaje mi się, że z naszej strony padła kiedyś
odmowa podania konkretnych wynagrodzeń lekarzy, to tak. Natomiast, jeżeli chodzi o
zatrudnienie w poszczególnych kategoriach, to ono zawsze jest prezentowane na tej sesji,
która jest w sierpniu lub wrześniu i jeżeli są dodatkowe pytania to my też takich informacji
o ilości zatrudnionych osób udzielamy. (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ja
chciałam średnią wynagrodzeń i też mi nie daliście… (niezrozumiały głos)”; Pan Wojciech
Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Średnią przekażemy w podziale jakby na
administrację, na te usługi pomocnicze i lekarzy.”) Jeszcze raz chciałem podkreślić to co już
tu padło parokrotnie. Sytuacja w ciągu ostatnich miesięcy, sytuacja finansowa szpitali, jest
dynamiczna i dramatyczna, bym powiedział. To znaczy te ruchy, które zostały uczynione
przez Ministerstwo Zdrowia w połowie ubiegłego roku, kiedy minister de facto ręcznie zaczął
ustawiać płace personelu pielęgniarskiego i lekarskiego we wszystkich szpitalach w Polsce,
spowodowała gwałtowny wzrost stawek lekarskich, bo tak jak też było powiedziane,
pielęgniarki co do zasady otrzymują pieniądze, te pieniądze, które my im wypłacamy są one
finansowane, tam jest problem tylko z powiedzmy takimi rzeczami jak jakieś odprawy
emerytalne, które oczywiście przejdą na szpital, bo to będzie za jakiś czas. Od dzisiaj te
odprawy są liczone jako pochodna wynagrodzenia podstawowego, a skoro ono wzrosło, to
więc też te odprawy musiały wzrosnąć. Natomiast to na dzień dzisiejszy pewnie nie jest
największym problemem szpitali. Natomiast, jeżeli chodzi o stawki lekarskie, to ponieważ
została wprowadzona ta stawka minimalna, to ministerstwu się wydawało, że to zmienią się
wyłącznie stawki tych lekarzy, którzy są zatrudnieni na etacie, a okazało się o dziwo, że
również ci, którzy są na kontraktach to chcą zarabiać podobnie. Rozumiem, że być może w
ministerstwie to wzbudziło zdziwienie. Tak samo jak pamiętam takie spotkanie właśnie z
przedstawicielami ministerstwa, gdzie oni byli zdziwieni ewidentnie, że od kwot, które są
wypłacane pielęgniarkom jako wynagrodzenie podstawowe są różne pochodne liczone typu
dodatki nocne, co wynika z kodeksu pracy, dlatego że pierwotna kwota, którą ministerstwo
chciało przez NFZ przekazać na właśnie te dopłaty dla pielęgniarek w połowie ubiegłego
roku, nie uwzględniała tych naliczeń. Potem jak to zostało im pokazane, że przecież my
musimy zapłacić za dyżury nocne, to oni to skorygowali, natomiast ewidentnie było widać, że
nie byli świadomi, że jest kodeks pracy. Jeżeli chodzi o pytanie Pana Kominka o dodatkowe
usługi w Górach i na Zielonej, to tutaj sytuacja jest taka, że jest to formalnie niewykonalne,
jeżeli my mamy na myśli świadczenie takich usług w ramach NFZ, dlatego że NFZ wymaga,
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żeby jeżeli takie usługi specjalistyczne typu psychiatria, kardiologia, czy ginekologia były w
jakimś miejscu świadczone, to one muszą mieć minimum trzy razy w tygodniu, trzy dni w
tygodniu, minimum dwanaście godzin w tygodniu. I nie ma jakiejś formuły takiej, że robimy
sobie tam taką filię poradni z Miodowej, która jeden dzień tam przyjmuje, bo NFZ tego nie
zaakceptuje. Więc jeżeli mówilibyśmy o jakimś rozszerzeniu działalności medycznej w tych
dwóch jednostkach to tylko i wyłącznie, nie wiem, na zasadzie jakichś programów bądź to
finansowanych bezpośrednio przez PZOZ, czyli biorąc pod uwagę naszą sytuację finansową
przez urząd miasta, bądź przez urząd miasta bezpośrednio, abstrahując oczywiście od
dostępności konkretnych lekarzy, bo to rozumiem, że to jest jakby sprawa jakby w drugiej
kolejności do rozważenia. Jeżeli chodzi o pytania Pani Domosławskiej, normy sanitarne – czy
Ministerstwo Zdrowia finansuje jakoś to dostosowanie, to nie, nie finansuje. Tak jak
pokazaliśmy w tym materiale, który został przekazany Państwu, NFZ nie finansuje nawet w
pełnej wysokości wynagrodzeń, czy kosztów komórek medycznych. Więc cokolwiek jest
robione, to jest robione ze środków gminy Płock. Czy dobrym krokiem jest zniesienie limitów
na rezonans, jaskrę i parę innych zabiegów, które jeszcze tam są w tej grupie. Myślę, że to
trudno mi tutaj jako pracownikowi szpitala oceniać tak w tym momencie ten krok, bo to po
pierwsze to się okaże, to dopiero wchodzi w życie. Na pewno zwiększenie, nie wiem czy
zniesienie limitów, ale zwiększenie dostępności do diagnostyki, jak mówimy tutaj o
rezonansie, czy o tomografii, może spowodować z jednej strony szybsze wykrywanie
problemów, z drugiej strony być może zmniejszenie gdzieniegdzie kosztów działalności,
kosztów medycznych w ogóle, świadczenia usług medycznych w Polsce, bo w dniu
dzisiejszym często, czy do dzisiaj często było tak, że żeby zrobić tomogram, który
powiedzmy tam kosztuje 200 złotych czy coś w tym rodzaju, to trzeba było położyć
człowieka do szpitala na kilka dni, w ramach tej hospitalizacji zrobić mu tomograf i tak to
rozliczyć. Więc na pewno to nie jest racjonalne takie podejście, bo dużo taniej jest po prostu
zrobić ten tomograf ambulatoryjnie i on jest wtedy zdecydowanie znacznie tańszy, nie
zajmuje łóżek w szpitalu i tak dalej. Więc być może jakieś pozytywne efekty tego roku się
pojawią. Plany rozwoju placówki. To jest myślę, że dosyć szeroki temat i tutaj tak jak było
sygnalizowane chyba już przeze mnie, na razie koncentrujemy się na poprawie tego co
mamy, czyli modernizujemy te oddziały, które wymagały najbardziej takiego kroku bądź te,
które… gdzie trzeba to zrobić ze względu na właśnie zalecenia sanepidu. Oczywiście trzeba
sobie powiedzieć jasno, że nigdy w tej lokalizacji gdzie się znajdujemy, nie będzie możliwości
zrobienia takiego, powiedzmy, nowoczesnego szpitala, dlatego że istniejące budynki mają
swoje ograniczenie i – po pierwsze – wielu z tych ograniczeń się nie da łatwo ominąć, po
drugie – dostosowywanie tych starych budynków jest często bardzo kosztowne. Oczywiście
rozwiązaniem optymalnym z perspektywy teraz tutaj świadczenia usług medycznych byłoby
wybudowanie zupełnie nowego szpitala, natomiast to jest oczywiście… wiąże się z dużymi
nakładami i jakby to jest absolutnie poza możliwością spółki, żeby takie kroki samodzielnie
podejmować. Pytania Pana Kubery. Jeżeli chodzi o strukturę kosztów, to my przygotowujemy
zawsze, a właśnie na tą sesję sierpniową taki materiał, który pokazuje więcej informacji
finansowych, bo ten dzisiejszy materiał to mówi o zabezpieczeniu usług medycznych i co do
zasady tam nigdy wcześniej nie było mowy o finansach. W tym roku zrobiliśmy to w ten
sposób dlatego, że sytuacja finansowa zaczyna mieć już poważny wpływ na możliwość
świadczenia usług. Natomiast, jeżeli chodzi o to - tak generalnie - jak wyglądają koszty
osobowe, ile jest tam administracji, ile medycznych. Wszystkie wzrosty w ostatnich latach to
jest właściwie, oczywiście pomijając podwyżkę, która była w zeszłym roku dla wszystkich
pracowników, więc siłą rzeczy również dla administracji, wzrosty są wyłącznie w części
medycznej. To też może taki drobiazg, bo to mówimy o pojedynczych teraz jakby działach,
pojedynczych osobach, ale to zamieszanie, które zostało zrobione w ubiegłym roku z
płacami, z tym ręcznym sterowaniem płacami, powoduje to, że działy, które naliczają te
płace mają dużo, dużo więcej pracy niż do tej pory. My tam na razie nie zwiększyliśmy
zatrudnienia, ale wydaje mi się to mało możliwe, żeby tak ten stan utrzymać, dlatego że
naprawdę ilość dokumentacji, która jest z tym związana, jest przerażająca. To jest jakby
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ręczne naliczanie kilkakrotnie płac dla pielęgniarek, bo one mają najpierw swoją podstawową
wypłatę, mają tą wypłatę wyrównanie do pensji zasadniczej, potem naliczenie normalnych
dodatków za dyżury, potem naliczenie dodatków za dyżury właśnie z tych ministerialnych
pieniędzy, a potem jeszcze zbilansowanie tego, czy to co my wypłaciliśmy to jest to samo to
co dostaliśmy z NFZ i rozdysponowania tych środków, więc to jakby pięciokrotnie trzeba tę
robotę wykonać. I tego naprawdę nie da się zrobić bez jakiegoś nakładu pracy ludzi. Też
chciałbym na przykład Państwu jak mówimy na co te pieniądze idą, o które tutaj… które są
potrzebne dla funkcjonowania PZOZ-u to są oczywiście w dużej mierze środki na te
modernizacje o których była mowa, ale także, może żeby Państwo zrozumieli jak niektóre
świadczenia są – nazwijmy to – dziwnie finansowane, to powiem tak, są miejsca… Bo
oczywiście, jeżeli podam stawki za konkretne procedury to pewnie to nic nikomu nie powie.
Natomiast są takie miejsca gdzie NFZ płaci za osobodzień. To jest na przykład rehabilitacja,
to jest psychiatria, to jest ZPO, czyli Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Stawka na
rehabilitacji za osobodzień, taka podstawowa, podstawowy pacjent niepooperacyjny, to jest
około 120 złotych dziennie, na psychiatrii niecałe 100 złotych. W ZPO to jest około 80 plus
tam dopłata, która ze strony pacjenta, wychodzi niewiele ponad 100 złotych. To jest stawka
za osobodzień. Porównajcie to Państwo ze stawkami hotelowymi gdzie nie ma żadnej
obsługi. My w tym musimy zapewnić nie tylko łóżko, ale przecież również personel
medyczny. Jak to może się w ogóle zbilansować? Jeżeli chodzi o oczekiwania podwyżek to tu
już Pan Prezydent wspominał. Oczywiście tu muszę powiedzieć, że pracownicy zgłaszają się z
prośbami o podwyżki, natomiast możliwości finansowe szpitala są w tym zakresie żadne.
Jeżeli chodzi o te pytania to wydaje mi się, że odpowiedziałem na wszystkie. Jeżeli coś
pominąłem to proszę o zwrócenie uwagi.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy bardzo
Panie Prezesie. Być może będą jeszcze jakieś kolejne pytania. Czy ktoś z Państwa Radnych
jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem, Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie podejść
do mównicy. Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Jak wszyscy wiemy, Drodzy Państwo,
płocki ZOZ funkcjonuje w ogólnopolskim systemie opieki zdrowia. Dotykają go te same
problemy co i innych publicznych placówek zdrowia w Polsce. Jeżeli zadałbym każdemu z
Państwa na tej sali dzisiaj pytanie z jakiego rodzaju służby zdrowia korzystacie Państwo w
nagłych sytuacjach poważniejszych wypadków zdrowotnych myślę, że większość z nas tu
obecnych odpowiedziałaby podobnie – udajemy się pilnie do prywatnych placówek służby
zdrowia. Dlaczego? - dlatego, że jest szybciej. Nie powiem w tym momencie niczego
odkrywczego. To również chyba wszyscy wiemy i to już na tej sali dzisiaj zostało
wyartykułowane kilkukrotnie, iż system opieki zdrowotnej w Polsce jest chory. System
funkcjonowania służby zdrowia jest mało wydolny, publicznej służby zdrowia jest mało
wydolny od lat. Niestety wyniki finansowej szpitali publicznych również pokazują to, że jest
coraz gorzej. Coraz gorzej wyglądają też kwestie kolejek do lekarzy specjalistów w ramach
publicznej służby zdrowia. Jednym z czynników, Szanowni Państwo, takiego stanu rzeczy jest
to, iż służba zdrowia finansowana jest z budżetu państwa, jak dobrze wiemy, a większość
szpitali należy do samorządów. To jest sytuacja bardzo przypominająca sytuację w oświacie.
W ciągu ostatnich kilku tylko dni również przeglądałem prasę specjalistyczną ogólnopolską i
też ciekawe rzeczy w ciągu ostatnich kilku dni mogłem tam wyczytać. A mianowicie,
Szanowni Państwo, według danych resortu zdrowia zadłużenie szpitali w Polsce na koniec
2017 roku wynosiło 11,8 miliarda złotych, a na koniec 2018 roku 12,8 miliarda, czyli w ciągu
roku, jednego roku – 2018 roku - zadłużenie łączne wszystkich szpitali publicznych wzrosło o
miliard złotych. Nie wiem czy Państwo wiecie, ale pewnie tak, ponieważ to akurat bardzo
często pojawia się w wypowiedziach, czy w dyskusjach dotyczących służby zdrowia,
najbardziej zadłużonym szpitalem w Polsce jest szpital miejski w Grudziądzu. Na koniec
2017 roku szpital miejski w Grudziądzu zadłużony był, Szanowni Państwo, na 420 milionów
złotych. Troszkę lepiej wygląda sytuacja w szpitalu wojewódzkim w Lublinie, który jest
zadłużony na ponad 300 milionów złotych. Płockie szpitale oczywiście również są deficytowe,
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co padło już dzisiaj tutaj wielokrotnie. Nie dopuszczamy jako samorząd do zadłużania PZOZ.
Płocki ZOZ oczywiście wynik finansowy co roku ma ujemny, natomiast my go pokrywamy co
roku dopłatami z budżetu, dlatego akurat w tych statystykach zadłużenia można powiedzieć,
że sytuacja płockiego ZOZ-u jest bardzo dobra na tle tych innych szpitali, chociażby tych o
których przed chwileczką powiedziałem, ale odbywa się to oczywiście kosztem finansów
miasta. Jak wiemy w 2017 roku, czyli ostatnim roku bilansowym, który został ogłoszony
przez spółkę, zadłużenie spółki wyniosło 5,5 miliona złotych. Zapewne niebawem dowiemy
się jak wyglądała strata za rok 2018. Chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że w tak
funkcjonującym systemie finansów publicznych służby zdrowia nie będzie to wynik lepszy.
Takie są niestety realia wszystkich polskich szpitali publicznych. Jeszcze gorzej w porównaniu
do płockiego ZOZ-u, jeśli chodzi o wynik finansowy, wygląda wynik finansowy
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Do „Winiar” corocznie miliony złotych
dopłaca samorząd wojewódzki. To również nie jest chyba dla nikogo z nas niespodzianką. Nie
padła tu chyba dzisiaj na sesji jedna kwestia, a mianowicie, Szanowni Państwo, od ponad
roku funkcjonuje w Polsce nowy system sieci szpitali. Szpitale pogrupowane są w różne
kategorie szpitalne. Najgorzej z punktu widzenia wyceny procedur medycznych wygląda
sytuacja tych szpitali najmniejszych, najniższych, szpitali powiatowych, a właśnie do takich
szpitali zalicza się nasz szpital miejski i praktycznie chyba zupełnie podobnie szpital na
„Winiarach”, chociaż tutaj szpital na „Winiarach” aplikuje do kategorii wyższej. I niestety,
Szanowni Państwo, nie zanosi się wcale, że w najbliższych latach będzie lepiej. Plan
finansowy NFZ na rok 2019 zakłada mniejszą sumę na lecznictwo szpitalne niż ubiegłoroczny
plan NFZ. Co jeszcze istotne, Szanowni Państwo, system opieki zdrowotnej w naszym kraju
opiera się na powszechnej świadomości fikcji tego systemu. Niektóre diagnozy statystyczne,
niektóre diagnozy wyceniane są lepiej, bardziej są opłacalne, czy też może mniej deficytowe
niż inne i to zmusza, czy też wymusza na zarządzających szpitalami pewną ekwilibrystykę
pomiędzy nazewnictwem procedur. Te kluczowe statystyki wymuszają pewne abstrakcyjne
zachowania, co bardzo często podkreślają również zarządzający szpitalami. Czyli płockie
szpitale funkcjonujące w chorym systemie ogólnopolskim pewnych rzeczy lokalnie nie
przeskoczą. Mam na myśli płockie, nasze szpitale. Ale chciałbym też, Szanowni Państwo,
żebyśmy spróbowali w tym chorym systemie przynajmniej pewne infekcje lokalne uleczyć. A
nie ukrywam, że od pewnego czasu, od już chyba przynajmniej dwóch lat, próbuję namówić
ludzi z branży służby zdrowia funkcjonującej w szeroko pojętym lecznictwie, do stworzenia
czegoś co nazywa się mapą potrzeb zdrowotnych lecznictwa płockiego lokalnego. Uważam,
że powinniśmy w Płocku stworzyć wykaz pewnych procedur, czy pewnych specjalności,
specjalizacji medycznych, których w Płocku brakuje, w porównaniu do innych miast podobnej
wielkości. Niestety muszę ze smutkiem powiedzieć, że na razie kompletnie nie jestem w
stanie do tego przekonać czy namówić ludzi funkcjonujących w obszarze służby zdrowia.
Zarówno nie mogę do tego namówić przedstawicieli szpitali płockich, ale przede wszystkim
jest mi smutno, że nie mogę namówić do tego przedstawicieli stowarzyszeń medycznych. Nie
ukrywam, że będę chciał i będę dążył do tego, żeby jednak taki wykaz powstał. I tu dzisiaj
proszę i apeluję do Państwa również, do Państwa Radnych, do mieszkańców Płocka, a przede
wszystkim zwracam się teraz z apelem też do lokalnych mediów. Proszę Państwa, żebyście
zaczęli zadawać trudne pytania specjalistom w dziedzinie służby zdrowia w Płocku, dlaczego
pewnych procedur w Płocku nie ma – procedur medycznych – a na przykład są one w
Radomiu, są one w Siedlcach. A Państwa Radnych, szczególnie Państwa Radnych z komisji
obejmującej tematykę zdrowotną, prosiłbym o też próbę dyskusji na komisji nad tą
tematyką i próbę stworzenia wykazu takich brakujących procedur również w trakcie prac
komisji. Jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, Szanowni Państwo. I tutaj będę miał teraz
prośbę i pytanie do Pana Prezydenta. W ostatniej kampanii wyborczej jedna z rzeczy, która
nam się wszystkim utrwaliła, to to, iż przy współpracy z Orlenem ktoś rozsiał, stworzył wizję
stworzenia, fajną wizję stworzenia Płockiego Centrum Onkologii. Panie Prezydencie, czy coś
w tym temacie się dzieje, czy funkcjonuje jakiś dialog, czy udało się Panu spotkać z Panem
Prezes Obajtkiem w tej materii? Czy cokolwiek w tym temacie się dzieje? Czy możemy liczyć
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na coś w tym obszarze? Nie ukrywam, że właśnie w kontekście brakującej w Płocku
radioterapii to jest dla mnie pozycja numer jeden w wykazie brakujących procedur
medycznych w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski.
Proszę bardzo, Panie Prezydencie.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Ja chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować Panu Wiceprezesowi
za merytoryczną odpowiedź, która wydaje mi się, że jeszcze bardziej dobitnie na cyfrach, na
dobrą sprawę, podkreśliła, że niestety nawet, jeśli gdzieś w systemie jest więcej pieniędzy z
NFZ, to na pewno jest ich zdecydowanie za mało i na pewno nie trafiają, to też tutaj padło
to, one w takim stopniu w jakim powinny do takich szpitali jakim jest nasz szpital miejski i
do szpitali powiatowych. Mówię to z ogromną przykrością jak gdyby mając świadomość, że
gdzieś cały ten system bardzo mocno kuleje. Przykład informacji bodajże z ostatnich dni,
żeby nie powiedzieć z dzisiaj, że od 1 kwietnia przestaje istnieć jedyny chyba oddział
psychiatrii dziecięcej w Warszawie. I co robi NFZ? - zwołuje dyrektorów szpitali, gdzie w
ogóle jest psychiatria i informuje, i prosi o to, czy mogą się zająć dziećmi. Nie można tego
zrobić, po prostu, ze strony formalnej wręcz, a już nie wspominając o warunkach, że takich
warunków nie ma i specjalistów również, a dyrektor szpitala, bo do tego jak gdyby się to
sprowadza, czyli tego gdzie była ta psychiatria dziecięca, mówi, no jest to efekt niestety
niedoszacowania z jednej strony procedur, które obowiązują w tym szpitalu, a z drugiej
strony już zmęczenia personelu, który nie jest w stanie w tej formule w systemie
funkcjonować. Szanowni Państwo, natomiast odnosząc się do ostatniego pytania Pana
Przewodniczącego. Ja jeszcze w ubiegłym roku zwróciłem się do Pana Prezesa Obajtka z
całym szeregiem z jednej strony pytań, z drugiej strony z deklaracją i gotowością współpracy
w tej ważnej kwestii dla mieszkańców Płocka, ponieważ informacje wówczas podawane
medialne wskazywały na to, że taki program profilaktyki onkologicznej jest jak gdyby już
gdzieś tam zaawansowanym pomysłem. Więc jako miasto, także jako właściciel jednego ze
szpitali uważałem, że warto byłoby rzeczywiście w tych kwestiach spotkać się, porozmawiać
i być może wspólnie działać na rzecz mieszkańców Płocka i zdrowia mieszkańców Płocka, a
także regionu. Natomiast niestety na pismo nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, nie było
żadnej reakcji, ani chęci spotkania, ani w ogóle odpowiedzi na pismo. Natomiast, ponieważ
Pan Przewodniczący w ostatnich dniach, bodajże tydzień, czy dwa tygodnie temu napisał
interpelację w tej sprawie, ponowię pismo załączając interpelację Pana Przewodniczącego w
tej kwestii. Być może wówczas Pan Prezes PKN Orlen przynajmniej odpowie, że na przykład
jest albo nie jest zainteresowany i wówczas razem z tym środowiskiem medycznym, o
którym Pan Przewodniczący mówił, czyli z Izbą Lekarską, ewentualnie z innymi
zainteresowanymi podmiotami, bo trudno byłoby wykluczyć szpital wojewódzki, marszałka
województwa z tej rozmowy, sądzę, że jesteśmy do tego gotowi. Natomiast potrzebna także
jest jeszcze druga strona. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie. Nie widzę więcej zgłoszeń, Szanowni Państwo, w dyskusji w tym punkcie,
zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie pisemnego materiału, który otrzymaliśmy,
materiału dotyczącego funkcjonowania PZOZ w Płocku, punkt piąty. Proszę o pulpity do
głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie
wyników. 15 na tak, 4 wstrzymujące, 6 osób nie uczestniczyło w głosowaniu. Materiał został
przyjęty. Dziękuję bardzo.”
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Ad pkt 6
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu. Punkt szósty: przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Miasta Płocka z 28
lutego 2019 roku. Czy do tego protokołu jakieś uwagi ze strony Państwa Radnych? Nie
widzę. Dziękuję. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie tego protokołu. Proszę o pulpity
do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki.
Jednogłośnie przyjęliśmy protokół z poprzedniej sesji. (22-za, 0-przeciw, 0 -wstrzymujących)
Dziękuję.”

Ad pkt 7
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu. Punkt siódmy: podjęcie uchwał w sprawach, I etap – dyskusja i zgłaszanie
wniosków.”

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata
2019-2039 (druk nr 119),
oraz
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr
120),
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 119 stanowi załącznik
nr 12 do niniejszego protokołu.
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 120 stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tradycyjnie
proponuję połączyć dyskusję nad dwoma pierwszymi zbieżnymi tematycznie punktami, a
mianowicie punkt pierwszy – projekt uchwały na druku nr 119 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 z autopoprawką i punkt drugi –
projekt uchwały na druku nr 120 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na
rok 2019, również z autopoprawką. I tutaj będzie na początku wstęp Pana mecenasa. Proszę
bardzo.”
Pan adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Szanowni Państwo! Pozwolę sobie na
początku omawiania wszystkich uchwał wskazać jedną rzecz, żeby już przy każdej uchwale
tego nie sygnalizować. Ponieważ w międzyczasie ujawniły się, mówię, zostały ogłoszone
nowe teksty jednolite zarówno ustawy o samorządzie gminnym, jak i ustawy o samorządzie
powiatowym prosiłbym, aby Państwo przyjmując projekty wszystkich dzisiejszych uchwał
tam, gdzie jest w podstawie prawnej wskazana czy to ustawa o samorządzie gminnym, czy
ustawa o samorządzie powiatowym, uwzględnili fakt, że zmiana w tej podstawie nastąpi.
Ustawa o samorządzie gminnym – Dz.U. z 2018 poz. 994 przy zmianie to byłby Dz.U. z 2019
r. poz. 506, natomiast ustawa o samorządzie powiatowym – zmiana z Dz.U. z 2018 r. poz.
995, obecnie tekst jednolity to jest Dz.U. z 2019 r. poz. 511. Dotyczy to oczywiście
wszystkich dzisiejszych uchwał. Dziękuję bardzo.”

19

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Panie mecenasie. Rozpoczynam dyskusję, Szanowni Państwo, nad tym dwoma projektami
uchwał. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zatem przechodzimy do kolejnego punktu.”
3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w
Płocku (druk nr 102),
PROJEKT UCHWAŁY ZDJĘTY Z PORZĄDKU OBRAD.
4. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: „Zawody przyszłości” współfinansowanego 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 103),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 103.
5. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu
konkursowego
pn.:
„Rozwój,
praca,
możliwości.
Podniesienie
efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w
Płocku” współfinansowanego 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 104),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 104.
6. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych
nr 1 w Płocku” współfinansowanego 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 105),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 105.
7. zmiany uchwały w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta
Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury (druk nr 106),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 106.
8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy-Miasta Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej
(Obr. 12) (druk nr 107),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 107.
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9. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019” (druk nr
108),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 108.
10.ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk
nr 109),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 109.
11.przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 110),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Pani
Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znów mamy kwotę 480 tysięcy tylko. Proszę mi
powiedzieć, dlaczego Państwo zmniejszacie cały czas tę kwotę, dlaczego nie staramy się, jak
mieliśmy omawiany ten materiał również na komisji skarbu nie tak dawno, to prosiłam o to,
żeby jakby przede wszystkim zastanowić się, czy nie powinniśmy tej kwoty zwiększyć do
miliona złotych, tak jak to było pierwotnie. Jeśli cały czas krytykujemy stan starówki, tego
jak wyglądają kamienice, to czy nie powinniśmy jakby przede wszystkim budżetem, czyli
wielkością kwoty, która jest zaplanowana w budżecie, zachęcić do tego lokalnych właścicieli
kamienic, aby aplikowali o środki na ten cel?”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan Prezydent
Jacek Terebus, proszę bardzo.”
Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Pani Przewodnicząca! Poproszę o odpowiedź Panią Dyrektor Anetę Pomianowską-Molak. My
tej kwoty nie zmniejszamy, Szanowna Pani, ale to za chwilę Pani Dyrektor… (niezrozumiały głos z
sali) Mieliśmy 700 tysięcy złotych w początkowym budżecie. Pani Dyrektor wyjaśni w
szczegółach. Bo należy patrzeć jeszcze na drugą uchwałę łącznie. Pani Dyrektor, bardzo
proszę.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Prosimy bardzo
Panią Dyrektor.”
Pani Aneta Pomianowska-Molak Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej
Miasta powiedziała: „Szanowni Państwo! Faktycznie my tej kwoty nie zmniejszamy.
Zapotrzebowanie było na 400 tysięcy. (głos z sali: „480 tysięcy.”) 480 tysięcy.
Zapotrzebowanie było na takie. Mieliśmy kwotę zabezpieczoną w budżecie ponad 700
tysięcy. Ponieważ przydzielamy dotacje 50-procentowe, kosztorysy były faktycznie znacznie
wyższe, ale właściciele czasami w kosztorysy wrzucają prace, których nie możemy
refundować, nie możemy dotować. W związku z powyższym dotować możemy tylko zadania,
na które nam pozwala ustawa i to jest kwota, 50 procent z tego co możemy dotować, to jest
400 tysięcy. Stąd 200 tysięcy zostało przesunięte na nieruchomości, które są w Specjalnej
Strefie Rewitalizacji. Ale absolutnie nie zmniejszamy. W zeszłym roku była podobna sytuacja.
Mieliśmy tylko wniosków na 500 tysięcy, a mieliśmy dużo więcej pieniędzy. Więc my nie
zmniejszamy, absolutnie. Gdyby było zapotrzebowanie na więcej pewnie byśmy dołożyli, tak
jak Pan Skarbnik dołożył na Specjalną Strefę Rewitalizacji. Tam potrzebowaliśmy więcej
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pieniędzy i Pan Skarbnik dołożył. Tu nie było takiej potrzeby. Było zapotrzebowanie na 480
tysięcy, tylko i wyłącznie.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Ponownie Pani Radna, proszę.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Jak rozumiem, środki planujemy w grudniu roku
poprzedzającego rok budżetowy i dlaczego Państwo nie zakładacie wówczas, że na ten cel,
na rewitalizację, przeznaczymy na przykład milion złotych? Nie jest prawdą, to co Państwo
mówicie, że środki nie zmniejszamy. Nie zmniejszamy w stosunku do roku poprzedniego, a
ja odnoszę się do lat chociażby 2006, 2005, 2004, wtedy, kiedy mieliśmy milion złotych na
dofinansowanie tego typu programu. Wtedy, kiedy on się zrodził, kiedy był taki pomysł i
rzeczywiście ten budżet był dużo większy. Nie odnoszę się tylko krótkowzrocznie do
ubiegłego, czy też dwa lata wstecz, czy trzy lata wstecz, tylko wyjdźmy troszkę dalej,
rozszerzmy ten program.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ponownie Pan
Prezydent, proszę bardzo.”
Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta płocka powiedział: „Pani Przewodnicząca,
ale przed chwilą Pani Dyrektor Pani odpowiedziała w jaki sposób podchodzimy do tego
tematu. Program jest stale rozszerzany. Państwo Radni przyjęliście program rewitalizacji. W
programie rewitalizacji wyznaczyliśmy Specjalną Strefę Rewitalizacji właśnie po to, aby móc
przyznać również kwotę na te budynki, które nie są wpisane do rejestru zabytków. I teraz
proszę zwrócić uwagę – my w sumie na zabytki, na rewitalizację, ale w sumie na tę uchwałę
o której Pani teraz mówi, mieliśmy w budżecie miasta Płocka zarezerwowane dokładnie 700
tysięcy złotych. (niezrozumiały głos z sali) Ale proszę mi pozwolić dokończyć. Mieliśmy
zarezerwowane 700 tysięcy złotych. Zorganizowaliśmy dwa konkursy na obiekty, które
znajdują się… które są obiektami zabytkowymi i obiekty, które znajdują się w Specjalnej
Strefie Rewitalizacji i ta kwota łącznie przekracza milion złotych. Dokładnie wynosi ona
1.280.000 złotych, znacznie więcej niż to, o czym Pani wspomina w latach ubiegłych. Proszę
spojrzeć i zwrócić uwagę, macie Państwo w załączniku informację na temat tej uchwały, czy
uchwały dotyczącej Specjalnej Strefy Rewitalizacji. W zasadzie nie zostały przyznane środki
tylko na te wnioski, które nie spełniły wymagań formalnych, które na przykład nie miały
pozwolenia na budowę. Proszę spojrzeć jeszcze jaką wysokość dotacji przyznaliśmy.
Przyznaliśmy 50 procent w przypadku Specjalnej Strefy Rewitalizacji, przepraszam, w
przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków, a w przypadku drugiej uchwały w
Specjalnej Strefie Rewitalizacji – zaznaczam, to też są budynki często, które mają wiele,
wiele lat, nie są jeszcze zabytkiem, ale w tamtym przypadku przyznaliśmy między 33 a 37
procent. W związku z czym, jeśli spojrzymy na to całościowo i odniesiemy się do tego co Pani
powiedziała, to nawet biorąc pod uwagę te lata, które Pani przywołała, to nie jest kwota
miliona, a 1.280.000 złotych. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji w tym punkcie. Przechodzimy do kolejnego punktu.”
12.zmiany uchwały Nr 397/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27
września
2016
r.
w
sprawie
organizacji
wspólnej
obsługi
administracyjnej,
finansowej
i
organizacyjnej
dla
jednostek
organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do sektora finansów
publicznych (druk nr 111),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 111.
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13.przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac
konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych
do rejestru zabytków (druk nr 112),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 112.
14.zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia
2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i
trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr
115),
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 115 stanowi załącznik
nr 14 do niniejszego protokołu.
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 115.
15.zmiany uchwały nr 843/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września
2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
działającymi na terenie Miasta Płocka na 2019 rok” (druk nr 116),
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 115 stanowi załącznik
nr 15 do niniejszego protokołu.
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 116.
16.zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 322/XVIII/2016 Rady Miasta
Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego
programu rozwoju współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami
pozarządowymi na lata 2016–2020 (druk nr 117),
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 115 stanowi załącznik
nr 16 do niniejszego protokołu.
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 117.
17.delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Sportu
(druk nr 118),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Kolejny punkt,
siedemnasty – projekt uchwały na druku nr 118 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady
Miasta Płocka do Płockiej Rady Sportu. I tutaj prosiłbym o zgłaszanie kandydatur. Pani
Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę bardzo.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Zgłaszam Pana Radnego Leszka Brzeskiego.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pan Radny
wyraża zgodę?”
Pan Radny Leszek Brzeski wyraził zgodę na kandydowanie.
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę Komisję
Uchwał i Wniosków o notowanie nazwisk. Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę.”
Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Zgłaszam
kandydaturę Pana Radnego Łukasza Chrobota, Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury,
Sportu i Turystki.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pan Radny
wyraża zgodę?”
Pan Radny Łukasz Chrobot wyraził zgodę na kandydowanie.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jest zgoda. Pan
Przewodniczący Tomasz Maliszewski. Pan Przewodniczący Tomasz Maliszewski, proszę.”
Pan Tomasz Maliszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Państwo
Radni! Zgłaszam kandydaturę kilkakrotnego mistrza świata, wychowawcę kilkunastu
medalistów i reprezentantów Polski Pana Radnego Jacka Jasiona.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pan Radny
wyraża zgodę?”
Pan Radny Jacek Jasion wyraził zgodę na kandydowanie.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Pan Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę.”
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Zgłaszam kandydaturę koleżanki Radnej
Małgorzaty Ogrodnik.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pani Radna
wyraża zgodę?”
Pani Radna Małgorzata Ogrodnik wyraziła zgodę na kandydowanie.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący
Przewodnicząca Joanna Olejnik, proszę.”

Rady

Miasta

Płocka

powiedział:

„Pani

Pani Radna Joanna Olejnik powiedziała: „Zgłaszam Panią Radną Darię Domosławską.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pani Radna
wyraża zgodę?”
Pani Radna Daria Domosławska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Raz, dwa, trzy,
cztery, pięć, pięć kandydatur mamy. Dziękuję, czy są jeszcze jakieś zgłoszenia ze strony
Państwa Radnych? Nie widzę. Panie Prezydencie, pytanie pewnie od razu do Pana
Prezydenta. Tam mamy cztery osoby przeznaczone, dla radnych. Czy istnieje jakaś
możliwość zmienienia tej liczby na pięć? (z sali Pan Roman Siemiątkowski Zastępca
Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „To by trzeba zmienić zarządzenie prezydenta, bo ta
liczba już została ustalona zarządzeniem prezydenta. Więc, jeżeli prezydent by zmienił
zarządzenie, to wtedy, ale to dzisiaj na sesji to się nie uda, nie uda się. Jeżeli będzie w ogóle
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decyzja, żeby zmienić.”; z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „To poczekajmy na
zmianę zarządzenia.”) Jeżeli jakieś nowe elementy pojawią się w trakcie sesji, to bardzo
proszę o ich zakomunikowanie. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze
coś powiedzieć w sposób formalny do mikrofonu? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego
punktu.”
18.wniosku
z dnia 25.01.2019 r. w
przedmiocie korekty planowanej trasy linii kolejowej Płock – Modlin
(druk nr 113),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 113.
19.skargi
z dnia 08.02.2019 r. na Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku (druk nr 114),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 114.
20.nadania Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku (druk
nr 121),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
punktu 20, czyli dzisiaj wprowadzonego przez nas do porządku obrad. Już odczytuję Państwu
tytuł projektu uchwały – projekt uchwały pomieszczony na druku nr 121 w sprawie nadania
Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku. Czy w tym punkcie ktoś chciałby
zabrać głos? Czy są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Pan Prezydent, proszę
bardzo.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Ponieważ jest to wrzutka, a z drugiej strony dzisiaj już omawialiśmy czy
Państwo otrzymali materiał na temat realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej, to chciałbym w tym miejscu jednak zabrać głos i dwa zdania
powiedzieć w jednej i w drugiej kwestii, przede wszystkim już odnośnie samego projektu
uchwały. Ten projekt uchwały jest pierwszym krokiem do stosowania instytucjonalnej pieczy
zastępczej w Płocku do określonego ustawowo standardu tworzenia mniejszych
czternastoosobowych placówek dla potrzeb dzieci. Ten ustawowy obowiązek nałożyła na
samorządy - wszystkie samorządy - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Ona obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku i nakłada na wszystkie
samorządy obowiązek właśnie między innymi ten dostosowania tego rodzaju placówek,
stworzenia takich mniejszych placówek, gdzie dzieci będą miały zagwarantowaną opiekę w
dużo mniejszych ośrodkach, bardziej przygotowanych, przystosowanych właśnie,
przypominających rodziny niż rzeczywiście domy dziecka. I, ponieważ już zrealizowaliśmy
jeden z takich obiektów, żeby uruchomić ten obiekt czternastoosobowy potrzebna jest
zmiana statutu. Natomiast ja ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować
wszystkim osobom odpowiedzialnym za pieczę zastępczą, począwszy od Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, poprzez pracowników Działu Pieczy Rodzinnej oraz Działu Wsparcia
Dziecka i Rodziny, podziękować za codzienną trudną i odpowiedzialną pracę z rodzinami
zastępczymi, także wychowankami opuszczającymi pieczę zastępczą, a także rodzinami
biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Szanowni Państwo! W 2018 roku
zadania asystentów rodziny realizowało w Płocku dziewięciu asystentów rodziny, którzy
pracowali z dziewięćdziesięcioma dwoma rodzinami. Szczególne podziękowania chciałbym
skierować na ręce Pani Anny Borkowskiej Dyrektora Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
który w Płocku pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, za zaangażowanie,
podejmowanie wielokierunkowych działań w celu także zwiększenia liczby rodzin
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zastępczych, promocję, poszukiwanie nowych kandydatów na rodziny zastępcze, a także
organizowanie szkoleń i bieżące wsparcie funkcjonujących rodzin zastępczych. Mam okazję w
ostatnim czasie, kilkukrotnie spotykaliśmy się razem z Dyrektorem MOPS-u z Panią Dyrektor
Borkowską właśnie z rodzinami szukając jak najlepszej formuły współpracy i tutaj dziękuję
za tę otwartość. Natomiast rzeczywiście trzeba bardzo mocno podkreślić, że system pieczy
zastępczej nie istniałby bez rodzin i placówek, które właśnie sprawują opiekę nad dziećmi
pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Stąd ogromne podziękowanie i szacunek z
mojej strony dla wszystkich rodzin i osób pełniących funkcję zawodowych, niezawodowych,
spokrewnionych rodzin zastępczych, a także kierujących rodzinnymi placówkami opiekuńczowychowawczymi i w końcu Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym. Gwoli informacji dla
Państwa Radnych także - w Płocku funkcjonowały w 2018 roku sto trzydzieści cztery rodziny
zastępcze, w których przebywało łącznie ponad dwieście dzieci. W lipcu 2018 roku został
utworzony pierwszy rodzinny dom dziecka w formie rodzinnej pieczy zastępczej, w którym
zostało objętych opieką dziesięcioro dzieci ze zlikwidowanej placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego, prowadzonej dotychczas w formie jednostki budżetowej.
Zmieniamy po prostu formę na bardziej przyjazną dzieciom. W szczególnej sytuacji jest
ośrodek opiekuńczo-wychowawczy i Dyrektor Agnieszka Turkowska, która właśnie zmierza
się z dostosowaniem tego obiektu do zapisów ustawy o której wspomniałem z dnia 9
czerwca 2011 roku. Tu chciałbym Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom podziękować za
współpracę przy realizacji i powstaniu nowej placówki przy ulicy Południowej 13. Ten ośrodek
obecnie dysponuje łącznie pięćdziesięcioma trzema miejscami w dwóch placówkach interwencyjnej i socjalizacyjnej, natomiast w tym roku i w roku przyszłym będziemy tworzyć
zgodnie z ustawą trzy takie placówki czternastoosobowe. Pierwsza, tak jak powiedziałem, już
została w tym momencie odebrana i będzie urządzana. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję
wszystkim osobom, które były zaangażowane i są cały czas zaangażowane właśnie w
realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i całego systemu pieczy zastępczej.
Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie. Czy są jakieś pytania ze strony Państwa Radnych do projektu tejże
uchwały, pomieszczonym na druku 121? Nie widzę. Przechodzimy zatem do kolejnego,
ostatniego punktu dotyczącego uchwał.”
21. wskazania uczniom oddziałów kl. VI szkoły podstawowej miejsca realizacji
obowiązku szkolnego od kl. VII do kl. VIII
w publicznej szkole
podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum (druk nr 122).
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt 21, projekt
uchwały na druku nr 122 w sprawie wskazania uczniom oddziałów kl. VI szkoły podstawowej
miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl. VII do kl. VIII w publicznej szkole podstawowej
powstałej z przekształcenia gimnazjum. Czy do tego punktu są potrzebne jakieś
wyjaśnienia? Pani Przewodnicząca Daria Domosławska, proszę.”
Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Szanowni Państwo, jak wiemy, od dłuższego
czasu samorząd, nauczyciele, rodzice, dyrektorzy szkół pracują nad tym, aby niwelować
skutki reformy oświaty. Od kilku miesięcy pracowaliśmy bardzo intensywnie nad tym, aby
zaspokoić oczekiwania zarówno rodziców, jak też nauczycieli, dotyczące wskazania uczniom
oddziałów klas VI szkoły podstawowej nowych miejsc nauki tak, aby zminimalizować ryzyko
zwolnień nauczycieli, a także zapewnić pełen komfort edukacji dla dzieci. Jako
przewodnicząca komisji edukacji czuję się w obowiązku zapytać o taką rzecz, ponieważ
oczekiwaliśmy na opinie trzech związków zawodowych, na opinie właśnie na temat tej
uchwały, pytanie moje brzmi, czy możemy poznać opinie związków zawodowych tak, żeby
już dokonała się formalność samego głosowania. Bardzo proszę o informację.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Pan Prezydent Roman Siemiątkowski, proszę.”
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Oczywiście opinie wszystkie trzy od trzech związków
zawodowych wpłynęły. Gdyby nie wpłynęły to dzisiaj ta uchwała nie byłaby poddana
procedurze. Jeżeli chodzi o związki zawodowe - Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraził
pozytywną opinię co do projektu tej uchwały, Forum Związków Zawodowych również
wyraziło pozytywną opinię. NSZZ „Solidarność” przysłało opinię, w której było, ja to powiem
teraz z pamięci, że nie wyraża opinii, że nie zajmuje stanowiska związek z uwagi na…
Zresztą zaraz Pan Dyrektor Bębenista mi poda tę opinię, to ja to przeczytam, będę bardziej
precyzyjny, co nie zmienia faktu, że uchwała może zostać poddana procedurze, bo ustawa
przewiduje, że należy zasięgnąć opinii niezależnie od tego czy ona jest pozytywna,
negatywna, czy może nie ma tej opinii. Ja to odczytam. To jest krótkie. W odpowiedzi na
pismo z dnia 14 marca 2019 roku w imieniu Międzyzakładowej Komisji Oświaty i
Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku informujemy, że nie podejmujemy się opiniowania
projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie wskazania uczniom klas VI szkoły
podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl. VII do kl. VIII w publicznej szkole
podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum. Decyzja ta spowodowana jest tym, że
konsekwencją wejścia w życie tej uchwały będą ograniczenia etatów oraz zwolnienia
nauczycieli. Uważamy, że należy stworzyć możliwość naboru uczniów do nowych klas, o
którym nieoficjalnie powiadomił na Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady
Miasta Płocka Zastępca Prezydenta Roman Siemiątkowski w dniu 13 marca bieżącego roku.
Taka jest treść tej opinii. No ona nie powoduje zatrzymania prac nad projektem uchwały,
czyli dzisiaj Państwo Radni mogą w tej sprawie procedować i podjąć stosowną uchwałę lub
jej nie podjąć.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Panie Prezydencie. Ponownie Pani Przewodnicząca Daria Domosławska.”
Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Cieszę się bardzo, że wszystkie trzy związki
wyraziły swoją opinię, natomiast ta ostatnia myślę, że dowodzi tego jak trudnym jest
przeprowadzenie reformy oświaty, która została zrzucona na karb samorządów. Dziękuję
bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę.
Dobrnęliśmy do końca etapu pierwszego, przed nami etap drugi, czyli głosowanie.
Proponuję, Szanowni Państwo, dziesięciominutową przerwę w obradach i oczywiście
ogłaszam tą przerwę.”
O godzinie 12.15 obrady wznowiono.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Bardzo proszę
Państwa Radnych o zajęcie miejsc. Troszkę dłuższa przerwa od planowanej. Wznawiam
obrady po przerwie. Szanowni Państwo, przed nami blok głosowania. Tradycyjnie będę
odczytał po kolei projekty, numery punktów i druk. Mam informację, że gdy dojdziemy do
punktu numer 17 padnie pewien wniosek, który powinien zadowolić wszystkich nas na sali.
Zatem przystępujemy do głosowania, Szanowni Państwo.”
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II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami
uchwał
Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata
2019-2039 (druk nr 119),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 119 (z
autopoprawkami).
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 8
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 102/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata
2019-2039 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr
120),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 120 (z
autopoprawkami).
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 8
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 103/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 stanowi załącznik nr
18 do niniejszego protokołu.
3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w
Płocku (druk nr 102),
PROJEKT UCHWAŁY ZDJĘTY Z PORZĄDKU OBRAD.
4. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: „Zawody przyszłości” współfinansowanego 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 103),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 103 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR 104/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: „Zawody przyszłości” współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3
Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
5. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu
konkursowego
pn.:
„Rozwój,
praca,
możliwości.
Podniesienie
efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w
Płocku” współfinansowanego 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 104),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 104 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 105/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności
kształcenia
zawodowego
w
Zespole
Szkół
Technicznych
w
Płocku”
współfinansowanego
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 20 do niniejszego
protokołu.
6. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych
nr 1 w Płocku” współfinansowanego 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 105),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 105 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 106/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu
konkursowego pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w
Płocku” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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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 21 do niniejszego
protokołu.
7. zmiany uchwały w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta
Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury (druk nr 106),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 106 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 107/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta
Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury stanowi załącznik nr 22 do niniejszego
protokołu.
8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy-Miasta Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej
(Obr. 12) (druk nr 107),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 107 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 108/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy-Miasta Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej (Obr. 12)
stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
9. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019” (druk nr
108),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 108 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 109/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2019” stanowi załącznik
nr 24 do niniejszego protokołu.
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10.ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk
nr 109),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 109 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 110/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
11.przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 110),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 110 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 111/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 26
do niniejszego protokołu.
12.zmiany uchwały Nr 397/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27
września
2016
r.
w
sprawie
organizacji
wspólnej
obsługi
administracyjnej,
finansowej
i
organizacyjnej
dla
jednostek
organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do sektora finansów
publicznych (druk nr 111),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 111 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 112/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie zmiany uchwały Nr 397/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września
2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i
organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płock zaliczanych do
sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
13.przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac
konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych
do rejestru zabytków (druk nr 112),

31

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 112 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 113/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac
konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do
rejestru zabytków stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
14.zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia
2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i
trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr
115),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 115 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 114/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia
2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowi załącznik nr 29
do niniejszego protokołu.
15.zmiany uchwały nr 843/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września
2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
działającymi na terenie Miasta Płocka na 2019 rok” (druk nr 116),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 116 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 115/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie zmiany uchwały nr 843/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września
2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na
terenie Miasta Płocka na 2019 rok” stanowi załącznik nr 30 do niniejszego
protokołu.
16.zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 322/XVIII/2016 Rady Miasta
Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego
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programu rozwoju współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami
pozarządowymi na lata 2016–2020 (druk nr 117),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 117 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 116/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 322/XVIII/2016 Rady Miasta
Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu
rozwoju współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na lata
2016–2020 stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
17.delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Sportu
(druk nr 118),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przed nami
punkt 17. Tutaj miał paść wniosek. Pan Prezydent, proszę bardzo."
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
doceniając jak gdyby chęć pracy Państwa Radnych w tej komisji sportu ja przygotuję w
najbliższych dniach zarządzenie zwiększające liczbę radnych, którzy będą pracować w tej
komisji, do pięciu, więc mam propozycję, żebyście Państwo zdjęli z porządku obrad ten
punkt i na najbliższej sesji wybierzemy pięcioro radnych.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo, Panie Prezydencie. Poddaję zatem pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku
dzisiejszej sesji tego punktu. Umieścimy go w porządku sesji, jeśli Państwo wyrazicie na
to zgodę, za miesiąc i powinno nam to sprawnie przejść. Pan Prezydent chyba nacisnął
nie to co trzeba? (niezrozumiały głos z sali) Tak jest. Poddaję pod głosowanie, Szanowni
Państwo, wniosek o zdjęcie z porządku dzisiejszej sesji tego punktu. Gdy tylko będą
pulpity gotowe do głosowania proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. (obsługa sali:
„Który punkt, proszę przypomnieć.”) Siedemnasty, punkt siedemnasty – delegowanie
przedstawicieli rady miasta do Płockiej Rady Sportu. Mamy chyba pulpity gotowe do
głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie
wyników. Dziękuję. Jednogłośnie zdjęliśmy z porządku obrad dzisiejszej sesji ten punkt,
wrócimy do niego za miesiąc.”
18.wniosku
z dnia 25.01.2019 r. w
przedmiocie korekty planowanej trasy linii kolejowej Płock – Modlin
(druk nr 113),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 113 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR 117/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie wniosku
z dnia 25.01.2019 r. w
przedmiocie korekty planowanej trasy linii kolejowej Płock – Modlin stanowi
załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
19.skargi
z dnia 08.02.2019 r. na Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku (druk nr 114),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 114 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 118/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie skargi
z dnia 08.02.2019 r. na Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku stanowi załącznik nr 33 do
niniejszego protokołu.
20.nadania Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku (druk
nr 121),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 121.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 119/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie nadania statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku
stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
21. wskazania uczniom oddziałów kl. VI szkoły podstawowej miejsca realizacji
obowiązku szkolnego od kl. VII do kl. VIII
w publicznej szkole
podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum (druk nr 122).
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 122.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 120/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie wskazania uczniom oddziałów kl. VI szkoły podstawowej miejsca realizacji
obowiązku szkolnego od kl. VII do kl. VIII w publicznej szkole podstawowej
powstałej z przekształcenia gimnazjum stanowi załącznik nr 35 do niniejszego
protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrnęliśmy,
Szanowni Państwo, do końca punktu siódmego, etap II.”
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Ad pkt 8
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przed nami punkt
ósmy: sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami Rady Miasta
Płocka. Prosimy bardzo, Panie Prezydencie.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy
między sesjami za okres od 1 marca 2019 roku do 28 marca 2019 roku.
Poinformował, że:
• wraz z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka był
obecny na uroczystości z okazji Dnia Kobiet, przygotowanej przez Wydział
Wspierania Inicjatyw Społecznych dla środowiska seniorów,
• wziął udział w roboczej naradzie dyrektorów szkół i placówek oświatowych w
sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020 (z Panem Romanem
Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka),
• spotkał się z mieszkańcami osiedla „Radziwie” na zaproszenie Rady Mieszkańców
Osiedla „Radziwie”,
• wziął udział w posiedzeniu Płockiej Rady Gospodarczej (z Panem Jackiem
Terebusem Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka),
• był obecny na uroczystości z okazji obchodów jubileuszu 20-lecia Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,
• wraz z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka był
obecny w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy
ulicy Południowej,
• wziął udział we wręczeniu Kombatanckich Odznak Jubileuszowych „Polska
Niepodległa,
• przyjmował interesantów (interesantów przyjmowali również Zastępcy Prezydenta
Miasta Płocka);
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Płocku,
• uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w siedzibie „Dzieci Płocka”, podczas
którego wręczył dyplomy z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Paniom ze Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego,
• uczestniczył w posiedzeniu Zespołu ds. Planowania Inwestycji Miejskich;
Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• był obecny na pokazie montażu energooszczędnego budynku przedszkolnożłobkowego w technologii modułowego szkieletu drewnianego w Warszawie,
• uczestniczył w spotkaniu w Opolu, które miało na celu zdobycie wiedzy z zakresu
realizacji inwestycji budowlanych podporządkowanych polityce senioralnej,
• pracował w zespole zajmującym się odwołaniami od decyzji MZD w strefie
płatnego parkowania,
• odbywał cykliczne narady z przedstawicielami spółek prawa handlowego z
udziałem miasta w celu omówienia bieżących działań oraz planów
długoterminowych,
• podpisywał akty notarialne.
Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• uczestniczył w posiedzeniu Związku Miast Polskich w Poznaniu,
• brał udział w spotkaniu w spółce Energa Oświetlenie w Sopocie,
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uczestniczył w posiedzeniach Zespołu Planowania Inwestycji Miejskich,
spotykał się z przedstawicielami lokalnych mediów w celu omówienia planów
inwestycyjnych na najbliższe lata,
spotykał się z podmiotami zainteresowanymi współpracą z Gminą Miasto Płock
oraz z mieszkańcami miasta Płocka na temat koniecznych napraw i ulepszeń w
kwestiach remontowo-inwestycyjnych na naszych ulicach,
uczestniczył w IX Forum Smart City w Warszawie.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Panie Prezydencie. Czy Państwo Radni mają jakieś pytania do sprawozdania Pana
Prezydenta? Pani Przewodnicząca, proszę.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy w tym sprawozdaniu zabrakło jednej
bardzo ważnej informacji, która ukazała się w mobidzienniku, czyli Pana list do wszystkich
rodziców uczniów, którzy – mówię o rodzicach – odczytali ten list niejako jako formę przez
Pana wystosowanego używania mobidziennika do tego typu działalności, włączania się w
działalność polityczną, czyli oceny rządu, oceny działań tego co się dzieje w tej chwili z
reformą oświaty. Nadto uznają, że to ostatnie zdanie, które Pan użył w sformułowaniu tego
pisma wystosowanego do wszystkich rodziców dzieci w Płocku, że jest to niejako poparcie
akcji, która została zainicjowana przez związki zawodowe w kontekście strajku i obawy
samych rodziców czy dzieci będą miały, ich dzieci będą miały egzaminy w tych szkołach czy
też nie. Strajk, który został zaplanowany na kwiecień. I teraz mam pytanie zasadnicze. Tak
jak mówię, to jest głos, który został do mnie skierowany właśnie od rodziców dzieci – czy
Pan jako włodarz tego miasta, jako osoba, która powinna łączyć a nie dzielić, jako osoba,
która przede wszystkim ma wgląd i wiedzę na temat dotacji, subwencji oświatowych, które
były w latach chociażby wcześniejszych za rządów Pana koleżanek i kolegów z rządu
Platformy Obywatelskiej i PSL, bo wtedy był Pan również prezydentem miasta Płocka, to w
związku z tym w moim przekonaniu tego typu stwierdzenia użyte w tekście tego pisma,
oceniające również działalność Premiera Morawieckiego, który jak Pan twierdzi, mija się z
prawdą, są w pełni nieuzasadnione. Bo ja złożę oczywiście stosowną interpelację, bo jakby
zmieniły się przepisy i stąd nie są udzielane informacje przez Państwa na zapytania ustne, w
związku z tym ja zapytam się jakie były dotacje w latach wcześniejszych. Sięgnijmy do
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 roku, zobaczmy jak to się wtedy przedstawiało, bo tak
naprawdę nigdy z założenia subwencje oświatowe nie pokrywały w historii samorządu stu
procent wydatków na oświatę. I teraz nagle Pana ubolewanie w tym zakresie i
wykorzystanie… wykorzystywanie w tej sytuacji również mobidziennika do – w moim
odczuciu i odczuciu rodziców – swego rodzaju działalności politycznej jest po prostu
niepotrzebne i zupełnie nie powinno mieć miejsca. To, że Pan ma taką ocenę i tak ocenia
rząd Pana Premiera Morawieckiego, jak Pan to wyraził w piśmie, to powinna być Pana
wyłącznie prywatna opinia a nie opinia wystosowana jako prezydenta tego miasta. Jak ja
powiedziałam – prezydent powinien łączyć a nie dzielić. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan
Prezydent Andrzej Nowakowski, proszę bardzo.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Pani Przewodnicząca! Ja muszę powiedzieć, że list, który skierowałem do
dyrektorów, a zarazem do nauczycieli i również rodziców, był efektem po prostu kłamstwa,
które premier polskiego rządu oficjalnie na konferencji prasowej powiedział, że samorządy
oszczędzają na nauczycielach, że samorządy nie wypłacają nauczycielom dodatków i w
efekcie tego, jak gdyby nie godząc się na kłamstwa, które premier polskiego rządu oficjalnie
głosi, powstał ten list pod którym podpisuję się i o czym wielokrotnie będę mówił. Nie
zgadzam się na tego rodzaju kłamstwa i konfabulacje wygłaszane publicznie przez premiera
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polskiego rządu, bo to było kłamstwo. Kłamstwo, któremu dałem jak gdyby odpór za
pośrednictwem tego listu. Natomiast takie listy rzeczywiście nie powstawały wcześniej,
ponieważ żaden wcześniejszy premier nie kłamał jak gdyby mówiąc takich rzeczy.
Rzeczywiście jako samorząd dokładaliśmy do oświaty i dokładamy od wielu, wielu lat i to bez
względu kto tutaj jest prezydentem, czy premierem. Natomiast, ponieważ wcześniejszy
premierzy nie mówili tego rodzaju kłamstw otwarcie i wprost wobec tego nie spotykało się to
z jak gdyby taką reakcją. Natomiast nigdzie wcześniej także nie mówiliśmy, że nie
dokładamy do oświaty. Oczywiście od wielu lat jako samorząd i teraz ostatnio, tak, kiedy ja
jestem prezydentem i wcześniej również samorządy dokładały. Różna mogła być
tylko skala tego ile dany samorząd w swojej historii dokłada do funkcjonowania oświaty.
Natomiast wcześniej po prostu nie było sytuacji w której premier polskiego rządu otwartym
tekstem chcąc skłócić nauczycieli z samorządowcami, obarczyć samorządy winą za zbyt
niskie - zdaniem nauczycieli - pensje, wskazywał na samorząd jako na organ, który
otrzymuje pieniądze i nie przekazuje ich w wystarczającej wysokości nauczycielom. To po
prostu kłamstwo i nic więcej w tym liście poza sprostowaniem tego kłamstwa i cyframi, które
na to wskazują, nie znalazło się. Oczywiście jest to także kwestia mojej oceny, natomiast to
przede wszystkim – jeszcze raz powtórzę – była rzecz związana ze sprostowaniem
kłamliwych zdań wypowiedzianych przez premiera polskiego rządu. Szanowni Państwo!
Jeszcze gwoli uzupełnienia. Rzeczywiście zapomniałem o jednym ważnym wydarzeniu, w
którym brałem udział. 8 marca, w Dzień Kobiet, brałem udział w konferencji rozpoczynającej
obchody 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. One miały miejsce w Domu Darmstadt.
Wówczas także została otwarta wystawa, która towarzyszyła konferencji. Tak, że dziękuję
bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie.”

Ad pkt 9
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy do
kolejnego punktu. Punkt dziewiąty: sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z
pracy między sesjami Rady Miasta Płocka.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z
pracy między sesjami Rady Miasta Płocka. Poinformował, że:
• po poprzedniej sesji Rady Miasta Płocka podpisywał dokumenty,
• przyjmował interesantów,
• 1 marca 2019 roku uczestniczył w Toruniu – wspólnie z Panem Radnym Lechem
Latarskim – w Walnym Zebraniu Związku Miast Nadwiślańskich,
• 21 marca 2019 roku spotkał się z Komendantem Straży Miejskiej w Płocku,
• uczestniczył w pracach komisji merytorycznych Rady Miasta Płocka,
• przygotowywał dzisiejszą sesję Rady Miasta Płocka;
Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka:
• uczestniczyła w pracach organów statutowych Rady Miasta Płocka oraz w pracach
Rady Mieszkańców Osiedla „Zielony Jar”,
• przyjmowała interesantów,
• 4 marca 2019 roku brała udział w uroczystym wręczaniu certyfikatów uczestnikom
zajęć warsztatowych w ramach Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji
Pozaformalnej im. prof. Stanisława Portalskiego powołanego przez Stowarzyszenie
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•
•
•

Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, którego jest członkiem (zajęcia odbywały się
w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku),
6 marca 2019 roku uczestniczyła w podsumowaniu II edycji konkursu „Lekcje o
Mazowszu” w Liceum Ogólnokształcącym im. Małachowskiego,
20 marca 2019 roku uczestniczyła w podsumowaniu finału 27. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,
21 marca 2019 roku brała udział w I Powiatowym Dniu Osób z Zespołem Downa,
który się odbył w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku z inicjatywy
Stowarzyszenia „Dorosłe Anioły”;

Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka:
• przyjmowała interesantów,
• uczestniczyła w pracach organów statutowych Rady Miasta Płocka,
• pomagała przy przygotowaniu sesji;
Pan Tomasz Maliszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka:
• przyjmował interesantów,
• uczestniczył w pracach organów statutowych Rady Miasta Płocka,
• pomagał przy przygotowywaniu sesji.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy
jakieś pytania ze strony Państwa do tego sprawozdania, czy do tych sprawozdań? Nie
widzę. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu.”

Ad pkt 10
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt
dziesiąty: interpelacje i zapytania radnych. Pani Przewodnicząca Małgorzata Struzik,
proszę.”
Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Panie
Przewodniczący! Panie Prezydencie! Składam interpelację dotyczącą naprawy nawierzchni
asfaltowej ulicy Batalionu „Parasol” przy skrzyżowaniu z ulicą Armii Krajowej. Zdjęcia,
które dołączyłam do dokumentacji, robiłam 22 marca. Jeżeli sytuacja się zmieniła, bo nie
przejeżdżałam tą ulicą, to daj Boże, ale tak duże wyrwy na odcinku i tu zadaję takie
pytanie, czy ten odcinek gdzie właśnie takie duże są ubytki w nawierzchni asfaltowej tej
ulicy, czy były przedmiotem postępowania przetargowego tej ulicy w 2018 roku,
ponieważ troszeczkę inny jest rodzaj tej nawierzchni. To jest, ja wiem, z pięćdziesiąt
metrów, końcówka Batalionu „Parasol”, Armii Krajowej. I dołączam zdjęcia do tej
interpelacji. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Pani Radna Małgorzata Ogrodnik, proszę.”
Pani Radna Małgorzata Ogrodnik powiedziała: „Dziękuję za głos. Szanowni Państwo!
Panie Prezydencie! W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej złożyłam
interpelację w sprawie rozpoczęcia prac zmierzających do wprowadzenia zmian
stypendiów miejskich dla uczniów płockich szkół, szczególnie w zakresie obowiązującego
dochodowego. Prosimy o rozpatrzenie naszego wniosku oraz przygotowanie informacji
statystycznych, o które prosimy w tej interpelacji. Również na wniosek mieszkańców
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składam interpelację zamontowania sygnalizacji świetlnej znajdującej się na… żeby
powstała na przejściu dla pieszych przy ulicy Dobrzyńskiej 7. Tam doszło do potrąceń
często. Jak również mieszkańcy zwracają się z prośbą o doświetlenie przejścia dla
pieszych na ulicy Kazimierza Wielkiego, to jest Kazimierza Wielkiego 34. Interpelację
również złożę w dniu jutrzejszym w sprawie doposażenia siłowni pod chmurką, to jest
Park Na Zdunach, jak również teren znajdujący się przy ulicy Na Skarpie 14 i obrębie
ulicy Na Skarpie 8. Tam są dosłownie trzy elementy siłowni pod chmurką. A ta siłowania,
Panie Prezydencie, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród seniorów. Tutaj wiem, że
Pan Radny Łukasz Chrobot złożył interpelację w sprawie bezpieczeństwa, tak zwanych
barierek przy nabrzeżu wiślanym i chciałabym uzyskać informację, czy już jest
odpowiedź na tę interpelację, bo mam podobną. (z sali Pan Andrzej Nowakowski
Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Barierki są zamontowane.”) Przy samej Wiśle? (z
sali Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Tak.”) Tak? (z sali
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Przy placu zabaw...
(niezrozumiałe słowa)”. Bo ja mam podobną interpelację. To jest zamontowanie barierek
bezpieczeństwa w Parku Na Zdunach między ławeczkami a krańcem skarpy. Następna
interpelacja jest to zamontowanie latarni ulicznych na ulicy Na Skarpie oraz na ulicy Na
Skarpie 8. Jest to teren zielony oraz również plac zabaw dla dzieci i boisko. Jest to
naprawdę niezbędne – te dwie latarnie – bo jest to miejsce, gdzie starsi mieszkańcy
wychodzą na spacery i bardzo bym prosiła, żeby ta interpelacja znalazła pozytywny
oddźwięk. Korzystając na koniec chciałabym bardzo serdecznie podziękować Panie
Prezydencie za rozpoczęty remont długo oczekiwanego parkingu na Jasnej 15. Również
ostatnie moje podziękowanie dotyczy, że w naszych blokach jest już zamontowana
informacja dla starszych mieszkańców, gdzie mogą wziąć zapoznać się z numerami
telefonów do naszych dzielnicowych policji, jak również rejonowych straży miejskiej.
Bardzo dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan
Przewodniczący Tomasz Kominek.”
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Szanowni Państwo! Od ostatniej sesji Rady
Miasta Płocka nie zadawałem tego pytania, ale może coś się zmieniło przez te ostatnie
cztery tygodnie i mamy już odpowiedź z ministerstwa odnośnie dofinansowania bardzo
poważnego remontu tak zwanego starego mostu w Płocku. To jest pierwsza sprawa. I
druga sprawa – czy mamy może jakieś nowe informacje odnośnie również
dofinansowania albo możliwości zdobycia tego dofinansowania na również bardzo
poważny remont, mam na myśli modernizację ulicy Kolejowej? Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pani
Przewodnicząca Daria Domosławska.”
Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo!
Myślę, że większość osób obecnych na sali pamięta doskonale działania ze strony
mieszkańców, Rady Mieszkańców Osiedla „Winiary”, radnych, zmierzające do remontu
ulicy Maszewskiej. Udało się. Remont oczywiście jest realizowany. Natomiast moja
interpelacja zawiera, po pierwsze, pytanie. Sięgając wstecz pamiętamy - być może tylko
z mediów, z doniesień - informacje, że na skrzyżowaniu ulicy Maszewskiej z Długą
znajdowało się rondo. Było to jedno z pierwszych rond w Polsce, 40. lata XX wieku. To
rondo nie wiem dlaczego zostało zlikwidowane. Proszę o informację dlaczego. I
wsłuchując się w głos mieszkańców będę wspierała działania zmierzające do ewentualnej
odbudowy tego ronda. Zdaję sobie sprawę, że są to bardzo duże koszty, niemniej jednak
chciałbym się najpierw cofnąć do tego momentu, kiedy to rondo zostało zlikwidowane i z
jakich przyczyn. Druga interpelacja to prośba o wzmożenie patroli straży miejskiej, policji
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w związku z rozpoczynającym się sezonem rowerowym oraz ponowienie akcji
„Bezpiecznie z głową rowerem po Płocku”. Trzecia sprawa to prośba o montaż sygnalizacji
świetlnej w pobliżu nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 17 ze względu na
bezpieczeństwo dzieci z klas I-III. Myślę, że warto rozważyć taką propozycję. I ostatnia
sprawa to wydaje mi się, że jakieś niedopatrzenie ze strony osób wykonujących remont
pod wiaduktem na ulicy Południowej, ponieważ zostały pozostawione niezabezpieczone
kable i skrzynki rozdzielcze. Bardzo proszę o zabezpieczenie tych elementów. Dziękuję
bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie. W takim razie przechodzimy do punktu
jedenastego: odpowiedzi na interpelacje.”

Ad pkt 11
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo,
Panie Prezydencie!”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Oczywiście odpowiedzi
będą na piśmie, zwłaszcza, że przynajmniej w części spraw są one dosyć skomplikowane.
Natomiast ja powiem tylko tyle. Sięgniemy oczywiście do historii tego ronda, o którym
wspomniała Pani Radna i kto, i dlaczego je zlikwidował. Natomiast ja powiem tak – pytanie
nie jest o budowę ronda, tylko ewentualnie o bezpieczeństwo, o prawo do bezpieczeństwa.
Reagujemy oczywiście na tyle na ile jest to możliwe, chociażby montując progi zwalniające w
ulicy Długiej, natomiast analizowaliśmy także koszty ewentualnej budowy, czy przebudowy
tego odcinka ulicy Długiej. To jest kwestia około 700 tysięcy złotych, bez żadnej gwarancji,
że jak ktoś się zagapi to przejedzie to rondo i tak wjedzie w posesję, i tak wjedzie w posesję,
bo tam jest problem - tak na dobrą sprawę - jak zmusić kierowców do tego, żeby zwolnili w
sytuacji w której mają dosyć ostry zakręt a nie pojechali wprost w posesję i to jest kluczowe,
dlatego między innymi te progi zwalniające. Bo, mówię, mamy przykłady chociażby ronda z
mostu jak zjeżdżamy w stronę Pradoliny Wisły, Gór, Radziwia, to tam też jak się ktoś zagapi
to jedzie z mostu i po prostu przejeżdża przez środek ronda i to bardzo wyniesionego ronda,
i potężnego ronda, niestety. Tu niestety kwestie bezpieczeństwa trzeba ewentualnie
kompleksowo wspólnie razem z MZD, z policją omówić. Natomiast, tak jak powtórzę jeszcze
raz, koszt też jest niebagatelny. Ja rozumiem wniosek, bo też wielokrotnie rozmawiałem przy
okazji spotkań na osiedlu Winiary z mieszkańcem, który rzeczywiście, jego też
bezpieczeństwo jest istotne i on mówi wprost, że ma ogromne pretensje do osób, które
zlikwidowały to rondo, bo wówczas czuł się bezpieczniej, a tak co jakiś czas po prostu w
posesję wjeżdża samochód po prostu kierowcy, który zagapi się i nie zorientuje się, że droga
po ostrym łuku niestety skręca w prawo. Natomiast, powtórzę jeszcze raz - analizujemy tę
sytuację, spróbujemy znaleźć dobre rozwiązanie poprawiające przede wszystkim
bezpieczeństwo. Natomiast być może warto będzie przy okazji remontu ulicy Długiej, czy
przebudowy rzeczywiście także i tym tematem budowy ronda się zająć. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
To proszę jeszcze raz, Panie Prezydencie. Proszę przycisnąć jeszcze raz: proszę o głos,
ponieważ inaczej nie jestem w stanie udzielić. Proszę.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Z pewnym wyrzutem
spojrzał na mnie Przewodniczący, Sekretarz Miasta Tomasz Kominek, bo rzeczywiście… radny
też… Natomiast mogę powiedzieć – na dzisiaj jeszcze nie mamy informacji, spodziewamy się
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w kwietniu, że ta informacja odnośnie ewentualnego dofinansowania wpłynie do miasta.
Natomiast cały czas rozmawiamy, monitujemy, bo jesteśmy w kontakcie z osobami
odpowiedzialnymi za te kwestie drogowo-mostowe przede wszystkim. I chcę powiedzieć, że
z całą pewnością będziemy składać kolejne wnioski, tam gdzie będzie to możliwe, by
pozyskać środki zewnętrzne na budowę bądź remonty dróg, bądź infrastruktury chociażby
sportowej. Tutaj cieszę się, że pojawiły się pewne możliwości w samorządzie województwa
mazowieckiego i tam jak tylko będą konkursy będziemy również aplikować. Wojewoda ogłosił
nabór do funduszu dróg lokalnych i tutaj także zgłosimy maksymalnie tyle ile można, czyli
trzy drogi. Jeśli ktoś jest w stanie pomóc, ażeby miasto otrzymało dofinansowanie to - i w
jedną i w drugą stronę się uśmiecham - bowiem to wówczas będą środki, które zostaną i
będą w Płocku. Dlatego tutaj proszę o ewentualne wsparcie, zarówno u wojewody, jak i u
marszałka tych, którzy takie możliwości po prostu posiadają. Dziękuję bardzo. (z sali Pan
Radny Tomasz Kominek powiedział: „Panie Prezydencie, a rozmowy rokują?”) Rokują,
przynajmniej jeśli chodzi o most.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie.”

Ad pkt 12
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przed nami punkt
dwunasty: sprawy różne. Ponownie Pan Prezydent.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! W
wykonaniu §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 chciałbym poinformować o wniesieniu udziałów/akcji do
następujących spółek prawa handlowego. Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. W wykonaniu
zarządzenia nr 381/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie
wniesienia do spółki Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu
pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr
1/ZW/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 12 marca 2019
roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 973.400 zł poprzez
ustanowienie 9.734 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 100 każdy,
objętych przez wspólnika spółki Gminę Miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale
zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 973.400 zł pochodzącym
ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2019 rok, zadanie nr
11/WNW/I/G – Inwestycje Miejskie spółka z o.o. I punkt drugi – Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej Spółka z o.o. W wykonaniu zarządzenia nr 384/2019 Prezydenta Miasta
Płocka z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie wniesienia do spółki pod firmą Płocki Zakład
Opieki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z
przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 10/ZW/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 15 marca 2019 roku dokonano
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 5.000.000 złotych poprzez ustanowienie
10.000 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, objętych
przez wspólnika spółki Gminę Miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale
zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 5.000.000 zł
pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2019 rok,
zadanie nr 02/WNW/I/G – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. Dziękuję
bardzo.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy w sprawach różnych ktoś z Państwa ma jeszcze jakiś temat? Pan Przewodniczący
Tomasz Maliszewski, proszę.”
Pan Tomasz Maliszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Państwo
Radni! Szanowni Mieszkańcy! 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ale też kwiecień to
Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na
problemy i potrzeby osób z autyzmem. Urząd miasta i organizacje działające w tym obszarze
przygotowały na miesiąc kwiecień wiele wydarzeń na które chciałbym Państwa Radnych i nie
tylko radnych, ale i mieszkańców Płocka zaprosić. Już dzisiaj Pan Prezydent rozdał nam
wstążki. Jest to taki akcent otwartości na autyzm, za co bardzo dziękujemy Panie
Prezydencie. Już 2 kwietnia o godzinie 18.30 w siedzibie galerii w budynku Urzędu Miasta
Płocka zapraszamy wszystkie osoby, które nadesłały swoje prace, wraz z rodzinami,
nauczycielami i organizacjami pozarządowymi działającym na rzecz autyzmu. Specjalnie
podświetlony zostanie budynek ratusza 2 kwietnia około godziny 19.00. 2 kwietnia po
otwarciu wystawy około godziny 19.00 pod ratuszem puszczamy do nieba niebieskie balony.
Tak jak wspomniałem niebieski kolor jest to symbol autyzmu, dlatego tutaj chyba
najbardziej nam powinno zależeć, żebyśmy my wszyscy radni byli w tym momencie. 2
kwietnia na ulice miasta wyruszy również niebieski autobus z napisem „Płock dla autyzmu”.
W tym autobusie będą różne stowarzyszenia działające w tym obszarze, będą rozmawiali z
pasażerami, uświadamiali, podnosili świadomość. „Kino za rogiem” w kwietniu będzie
wyświetlało dwa filmy dla grup zorganizowanych naszych szkół, które również te filmy będą
nawiązywały do autyzmu. Na terenie sklepu Auchan będzie punkt informacyjnokonsultacyjny i też tam będzie wystawa prac uczniów. I podczas tych wszystkich wydarzeń
taka serdeczna prośba, jeżeli już będziemy uczestniczyli, żebyśmy się ubierali na niebiesko.
Podczas kwietniowej sesji 25 kwietnia organizacje działające w obszarze autyzmu
zaprezentują się i w formie jakiejś prezentacji opowiedzą czym się zajmują na co dzień, jakie
problemy ich spotykają. Natomiast już w niedzielę Klub Rodziców Razem dla Autyzmu 31
marca na płockiej starówce organizuje IV Bieg Charytatywny Razem dla Autyzmu, a 28
kwietnia w Radziwiu organizuje marsz nordic walking pod hasłem „Kwiecień mija - autyzm
zostaje.” Stowarzyszenie Akceptacja dla Autyzmu Płock również w kwietniu – 7 kwietnia – w
Radotkach organizuje bieg charytatywny. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem
„Odzyskać Więzi” organizuje dwa szkolenia dotyczące problemów dzieci z autyzmem,
skierowane do nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych, a Centrum Diagnozy i
Terapii Autyzmu NC Program przygotowało wiele wydarzeń w Galerii Mazovia 2 kwietnia i w
Orlen Arenie, takie jak zabawy integracyjne, kącik twórczych inspiracji, trasa sensoryczna,
laserowy świat Mozarta i ścianka wspinaczkowa. Jeszcze raz bardzo gorąco zapraszam
wszystkich radnych, wszystkich mieszkańców Płocka do udziału, do uczestnictwa w tych
obchodach tego miesiąca, tego dnia dotyczącego autyzmu. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Ja ze swojej strony chciałbym raz jeszcze poprosić Państwa o wnikliwe przeanalizowanie
pisma, które otrzymaliśmy od planistów, dotyczące tworzenia akurat planu miejscowego
„Imielnicy”, ale ta uwaga i ta opinia planistów myślę, że może się odnieść do każdego
miejscowego planu nad którym płoccy radni debatują. Nie widzę więcej zgłoszeń w sprawach
różnych, zatem zamykam VI Sesję Rady Miasta Płocka.”
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Ad pkt 13
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady VI Sesji
Rady Miasta Płocka.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała

Sekretarz Sesji
Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera

Tomasz Kominek
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Przewodniczący
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Artur Jaroszewski

