PROTOKÓŁ NR IX/2019
Z OBRAD IX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 27 czerwca 2019 ROKU
Sesja rozpoczęła się o godz. 10.05, a zakończyła o godz. 14.30.
Obrady Sesji są nagrywane.
Stan radnych
- 25
Obecnych
- 25
Nieobecnych
-0
Osób zaproszonych - 163
Obecnych
- 79
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad IX Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Rozpatrzenie „Raportu o stanie miasta Płocka” i głosowanie nad udzieleniem
Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania:
a) przedstawienie „Raportu o stanie miasta Płocka” przez Prezydenta Miasta Płocka,
b) debata nad „Raportem o stanie miasta Płocka”,
c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
Płocka wotum zaufania (druk nr 164).
4) Zapoznanie się ze stanem przygotowań wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz
kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji.
5) Sprawozdanie z realizacji działań podejmowanych w 2018 r. w ramach realizacji
„Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach
2015-2019”.
6) Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Miasta Płocka z 30 maja 2019 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:
I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok (druk nr 165):
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock,
c) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez
Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2018 rok,
2. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu
Miasta Płocka za 2018 rok (druk nr 166):
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta
Płocka za 2018 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez
Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
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Prezydentowi Miasta,
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039
(druk nr 172),
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 173),
5. likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku – Jednostki Budżetowej (druk
nr 167),
6. wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka (druk
nr 170),
7. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miasto Płock i określenia ich obwodów (druk nr 171),
8. przyjęcia programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w
społeczności lokalnej” (druk nr 174),
9. nabycia przez Gminę-Miasto Płock prawa użytkowania wieczystego działki o
numerze ewidencyjnym 263/2, położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek 1
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock a będącej w użytkowaniu wieczystym
Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowa” w Płocku wraz prawem własności
zlokalizowanego na działce budynku usługowego (druk nr 175).
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 IX Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad pkt 1
Otwarcia obrad IX 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.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Drodzy
Państwo! Będziemy mieli dzisiaj kilka zmian, propozycji zmian w porządku obrad. O
wszystkich Państwo propozycjach wiecie już z programu eSesja. Ja je teraz wymienię. Po
pierwsze będę proponował, Szanowni Państwo, rozpocząć sesję od ślubowania nowego
radnego. Jako uzasadnienie mamy postanowienia, dwa postanowienia, Komisarza
Wyborczego – postanowienie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miasta Płocka
Pani Joanny Olejnik i postanowienie w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce
wygasłego mandatu Pana Łukasza Marię Pietrzaka. Będę proponował Państwu
wprowadzenie tego punktu jako punkt pierwszy sesji, zaraz po otwarciu sesji. Poza tym,
Szanowni Państwo, wpłynął do nas wniosek od Pana Prezydenta o wprowadzenie do
porządku sesji projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 176 w sprawie
upoważnienia Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. do
złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu, DZIAŁANIE: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi i przyjęcie do realizacji
projektu pn. „Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP bez wzrostu mocy przerobowej w
Zakładzie w Kobiernikach oraz budowa PSZOK”. Będę proponował, Szanowni Państwo, aby
wprowadzenie tego punktu nastąpiło jako punkt dziesiąty, czyli po punktach, które mamy w
chwili obecnej w porządku obrad. Poza tym w związku ze zmianą personalną w składzie Rady
Miasta Płocka proponuję wprowadzenie również do porządku obrad druków o numerach:
177, 178, 179, 180 i 181 jako kolejne, czyli jako punkty jedenaście, dwanaście, trzynaście,
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czternaście i piętnaście. Przeczytam tytuły projektów uchwał: druk 177 w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka, druk
178 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Skarbu, Budżetu i
Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka, druk 179 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
członkostwa w doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka, druk nr 180 w
sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka i druk nr 181
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
Rady Miasta Płocka. Takie propozycje zmian do porządku obrad proponuję i chciałbym,
żebyśmy po kolei poddali je pod głosowanie. Jako pierwszy poddaję pod głosowanie
wprowadzenie do porządku obrad ślubowania nowego radnego. Będzie to bezpośrednio
po otwarciu obrad, czyli punkt bezpośrednio następujący po obecnie trwającym punkcie.
Poddaję pod głosowanie wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Proszę o pulpity
do głosowania i proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Mamy gotowe pulpity. Proszę
bardzo o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 20 na tak, jednogłośnie.
Dziękuję. Teraz poddaję pod głosowanie wprowadzenie jako punktu dziesiątego druku o
numerze 176. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o
podanie wyników. (za – 22, przeciw – 0, wstrzymujące - 0) Również jednogłośnie.
Dziękuję. Teraz poddaję pod głosowanie wprowadzenie jako punktu jedenastego druku nr
177. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję.
Proszę o podanie wyników. (za – 22, przeciw – 0, wstrzymujące - 0) Również
jednogłośnie. Dziękuję. Teraz proponuję, poddaję pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad jako punktu dwunastego druku nr 178. Proszę o pulpity do głosowania.
Proszę o zagłosowanie. Mam wyniki głosowania. (za – 23, przeciw – 0, wstrzymujące - 0)
Również jednogłośnie wprowadziliśmy ten punkt do porządku obrad. Dziękuję. Teraz
poddaję pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad jako punktu trzynastego
druku 179. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o zagłosowanie.
Dziękuję. Proszę o podanie wyników. (za – 23, przeciw – 0, wstrzymujące – 0) Również
jednogłośnie wprowadziliśmy ten punkt do porządku obrad. Teraz poddaję pod
głosowanie wprowadzenie do porządku obrad jako punktu czternastego druku o numerze
180. Proszę o pulpity do głosowania i proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję.
Proszę o wyniki głosowania. (za – 23, przeciw – 0, wstrzymujące – 0) Również
jednogłośnie wprowadziliśmy ten punkt do porządku obrad. I ostatnie głosowanie w tym
bloku. Jako punkt piętnasty poddaję pod głosowanie wprowadzenie jako punkt piętnasty
druku nr 181. Proszę o pulpity do głosowania i proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo.
Proszę o wyniki głosowania. (za – 22, przeciw – 0, wstrzymujące - 0) Również
jednogłośnie wprowadziliśmy ten punkt do porządku obrad. Dziękuję bardzo. Mamy
uporządkowany przebieg dzisiejszej sesji, plan naszej pracy na dzień dzisiejszy.”
(pisma dotycząca wprowadzenia zmian do porządku obrad IX Sesji Rady Miasta Płocka
stanowią załączniki nr 7 i 8 do niniejszego protokołu)

Ad pkt 2
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zatem, w chwili
obecnej, przystępujemy do punktu pod tytułem „Ślubowanie radnego.” Podejdę do
mównicy, a Państwa poproszę o powstanie. Szanowni Państwo! Odczytam, rotę
ślubowania, a następnie poproszę Pana Łukasza Marię Pietrzaka o złożenie ślubowania.
Ślubowanie: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców.”
Pan Łukasz Maria Pietrzak powiedział: „Ślubuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
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Stwierdzam, iż ponownie pracujemy w pełnym 25-osobowym składzie. Witamy Pana
Radnego w gronie Rady Miasta Płocka. Szanowni Państwo! Przed nami kolejny punkt: wybór
Komisji Uchwał i Wniosków.”

Ad pkt 3
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę
tradycyjnie o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji Uchwał i Wniosków. Pan
Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę.”
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Pragnę zgłosić 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. Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę.”
Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Zgłaszam
kandydaturę Pana Radnego Łukasza Chrobota.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy Pan Radny
wyraża zgodę?”
Pan Radny Łukasz Chrobot wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Uchwał i
Wniosków.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jest zgoda.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę więcej zgłoszeń.
Poddaję pod głosowanie zatem skład dwuosobowy Komisji Uchwał i Wniosków
zaproponowany przez Państwa Radnych przed chwilką. Proszę o pulpity do głosowania i
proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. (za - 21,
przeciw - 0, wstrzymujące – 1) Stwierdzam, iż przy jednym głosie wstrzymującym
wybraliśmy Komisję Uchwał i Wniosków. Zapraszam Państwa z komisji do stołu
prezydialnego po naszej lewej stronie. Tradycyjnie będzie trwało parę pewnie chwil
przełączanie Państwa pulpitów.”
Komisja Uchwał i Wniosków:
Łukasz Chrobot
Anna Derlukiewicz.

Ad pkt 4
Materiał: Raport o stanie miasta Płocka stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy,
Szanowni Państwo, do punktu trzeciego: rozpatrzenie „Raportu o stanie miasta Płocka” i
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głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania. Tutaj mamy trzy
podpunkty w tym punkcie. One wynikają jednoznacznie z ustawy o samorządzie gminnym. A
mianowicie w pierwszej kolejności podpunkt a) przedstawienie „Raportu o stanie miasta
Płocka” przez Prezydenta Miasta Płocka, następnie debata nad „Raportem o stanie miasta
Płocka” i na końcu głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi
Miasta Płocka wotum zaufania. Stosowny projekt uchwały mamy przygotowany. Panie
Prezydencie oddaję głos, proszę bardzo.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Mieszkańcy! Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym
nakazuje mi przedstawić raport o stanie Płocka. Jest to obowiązek, który dotyczy wszystkich
samorządów. Na dziś nie ma ustalonych wzorów, które tworzyłyby ramy takiego dokumentu.
Każdy z wójtów, burmistrzów, prezydentów musi kwestię raportu rozwiązać indywidualnie. Ja
na wstępie chciałbym, po pierwsze, pogratulować nowemu Panu Radnemu uzyskania
mandatu i złożenia ślubowania. Ale także pragnę podziękować - już w kontekście tego
raportu - za przygotowanie tego raportu Panu Wiceprezydentowi Jackowi Terebusowi oraz
całemu urzędowi, bo akurat Wydział Rozwoju Miasta właśnie ten raport przygotowywał.
Państwo Radni otrzymali ten raport miesiąc wcześniej. Także był on dostępny dla wszystkich
mieszkańców na stronach urzędu miasta. Dla nas jest to doskonała okazja, by pokazać jak w
dobrej kondycji jest Płock, miasto, które ma bardzo ustabilizowaną w wielu dziedzinach
sytuację, dynamicznie rozwijającą się także na wielu płaszczyznach. Miasto to przede
wszystkim jego mieszkańcy. Wszystkie podobne do Płocka średniej wielkości miasta w kraju,
ale nie tylko w kraju, także na kontynencie, zmagają się z nieuniknionym procesem
suburbanizacji i migracją mieszkańców do sąsiednich gmin. Płock nie jest pod tym względem
wyjątkiem, ale też trzeba podkreślić, że proces ten w Płocku przebiega wyjątkowo wolno.
Trzeba też zauważyć, że nie pomaga nam nasze położenie geograficzne. W przypadku Płocka
wokół nas są trzy duże ośrodki, takie jak Warszawa, Łódź i nieco mniejszy Toruń, które
rzeczywiście zwłaszcza, jeśli chodzi o młodzież na czas studiów proponują bardzo bogatą
ofertę, która sprawia, że młodzi ludzie na ten czas często wybierają inne ośrodki i nie zawsze
wracają do Płocka. To położenie geograficzne nie pomaga, ale robimy wszystko, by oferta
Płocka jako doskonałego miejsca do życia była jak najlepsza i coraz bardziej bogata. Bardzo
wiele w ostatnich latach zrobiliśmy w kontekście infrastruktury drogowej. Ostatnie lata to
przede wszystkim gruntowna modernizacja ulicy Łukasiewicza, Kazimierza Wielkiego, 3., 1.
Maja, Przemysłowa, Kostrogaj, Bielska. Zbudowaliśmy obwodnicę. Trasa PO, która
zmodernizowała zupełnie, zmieniła kręgosłup komunikacyjny Płocka połączyła Podolszyce z
Orlenem, także z przemysłowym Kostrogajem, który stał się zupełnie nową, wyremontowaną
przestrzenią przemysłową naszego miasta. To bardzo istotne, ponieważ staramy się
współpracować z przedsiębiorcami, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Dbamy o tych
przedsiębiorców, którzy funkcjonują w Płocku już od dawna. Także zachęcamy kolejnych,
ażeby właśnie na terenach przemysłowego chociażby Trzepowa znaleźli nowe miejsca dla
rozwoju swoich firm. Przykładem tutaj dobrym jest chociażby współpraca z CNH, firmą, która
właśnie w ubiegłym roku otworzyła nowe hale przemysłowe do których przeniosła produkcję
kombajnów i pras z Belgii. W efekcie stworzyła nowe miejsca pracy w Płocku. Tutaj
podziękowania także dla jednego z radnych, od wielu lat współpracującego także w tej
kwestii, Lecha Latarskiego. Dbamy jednak o lokalnych przedsiębiorców i tu przykładem jest
wspomniany przeze mnie Kostrogaj, który od dziesięcioleci czekał na kanalizację, czekał na
nowe ulice, czekał na oświetlenie, drogi rowerowe, chodniki. Dzięki pozyskanym środkom
unijnym także i tę przestrzeń uporządkowaliśmy, wyremontowaliśmy. Sprawiliśmy że firmy,
które funkcjonują od wielu lat na Kostrogaju także dzięki połączeniu Kostrogaju z obwodnicą
będą w stanie, dostaną nowy impuls ażeby szybciej, sprawniej rozwijać się, zatrudniać nowe
osoby, a przy okazji oczywiście także tworzyć bogactwo Płocka poprzez płacenie podatków.
Szanowni Państwo! W wielu przypadkach przebudowę drogi wykorzystujemy, aby
zmodernizować podziemną infrastrukturę i budować nowy system kolektorów deszczowych i
sanitarnych. Od kilku lat konsekwentnie wspólnie z Wodociągami Płockimi realizujemy
program rozdziału kanalizacji. To pokazuje, że jako władze miasta nie funkcjonujemy z roku

5

na rok, nie myślimy tylko o tym co będzie w przyszłym roku, czy za dwa lata, ewentualnie w
tej bieżącej kadencji. Myślimy w perspektywie kolejnych dziesięcioleci tak, ażeby tworzyć z
naszego miasta miejsce przyjazne w którym mieszkańcy po prostu czują się dobrze i chcą
żyć, a nie tak jak przez lata piwnice mają zalewane niestety nie tylko źródlaną wodą
deszczową, ale tak naprawdę i ściekami. To konsekwentnie zmieniamy. W tej chwili
weszliśmy z rozdziałem kanalizacji w ulicę Tysiąclecia, a wcześniej Aleje Kobylińskiego i
pasaż Nowaka, które już zostały zakończone. Tutaj ogromne podziękowania w stronę
Wodociągów. Podziękowania także w stronę wielu spółek, władz wielu spółek miejskich, które
również współuczestniczą w modernizowaniu miasta, w służbie mieszkańcom i to na bardzo
wielu płaszczyznach. Zarówno PGO, które zmagając się z różnego rodzaju zewnętrznymi
trudnościami dba o to by w Płocku nie było problemów ze śmieciami, jak i na przykład szpital
gdzie ostatnio zmodernizowaliśmy oddział interny, który w końcu jest także takim oddziałem
na miarę XXI wieku, gdzie warunki pobytu są po prostu godne. Bardzo dziękuję za
zaangażowanie wszystkim spółkom. O spółkach mieszkaniowych jeszcze za chwilę powiem.
Szanowni Państwo! Pod wieloma względami komfort życia w Płocku rośnie, bo z jednej
strony mamy lepsze drogi, z drugiej strony mamy więcej parkingów. W ostatnich latach
wybudowano parkingi chociażby przy cmentarzu komunalnym, także przy wsparciu środków
unijnych, ale także Lasockiego, Otolińska, Jasna, nie tak dawno właśnie, nawet w tym roku
jeszcze, już na Skarpie, ale czy przy szpitalu wojewódzkim na Winiarach, czy w centrum
miasta parking stworzony przez ARS przy strefie, znaczy w Strefie Marguliesa. Są to tysiące
miejsc parkingowych, które pozwalają w Płocku lepiej funkcjonować. Tworzymy jednak także
warunki ażeby płocczanie korzystali z alternatywnych środków komunikacji. Z jednej strony
możemy być już dumni, że po Płocku jeżdżą w dużej mierze nowoczesne, klimatyzowane
hybrydowe autobusy, ekologiczne, to także bardzo, bardzo istotne. Tylko w ubiegłym roku
dawdzieścia pięć takich autobusów, czyli ¼ właściwie taboru Komunikacji Miejskiej została
wymieniona. W tym roku kolejne osiem. Właśnie rozstrzygamy przetarg na cztery, a na
kolejne cztery przetarg jest w trakcie. Aby zachęcić młodych płocczan zwłaszcza do
korzystania z komunikacji miejskiej zwolniliśmy z opłat dzieci z płockich szkół podstawowych
i przedszkoli. Mamy także nowe przystanki, system dynamicznej informacji pasażerskiej, a
co mnie szczególnie cieszy – posiadamy w tym momencie już fantastyczną sieć dróg i
szlaków rowerowych, łącznie z główną magistralą rowerową, która połączyła Podolszyce z
centrum miasta. Dzięki budowie w ostatnich latach, także z wykorzystaniem środków
unijnych, kilkudziesięciu kilometrów dróg rowerowych dzisiaj cieszymy się siecią o długości
ponad siedemdziesięciu kilometrów. Kiedy dziewięć lat temu zostawałem prezydentem
miasta tych kilometrów dróg rowerowych było dwanaście. To pokazuje pewien skok akurat
na tej płaszczyźnie cywilizacyjnej naszego miasta. Dzięki temu możliwe było uruchomienie
systemu roweru miejskiego, który cieszy się ogromną popularnością wśród płocczan
właściwie w każdym wieku. Można powiedzieć, że Płock przesiadł się na rowery i bardzo
dobrze, bo dzięki temu znowu możemy funkcjonować w bardziej zdrowym środowisku i
będziemy te działania kontynuować także w latach następnych. Szanowni Państwo!
Realizując te ważne projekty inwestycyjne nie zapominamy także o dziedzictwie narodowym.
Pielęgnujemy naszą historię. Ubiegły rok to był przecież rok 100-lecia odzyskania
niepodległości. I zwróćcie Państwo uwagę – Płock był jednym z nielicznych miast, które w
tak szczególny sposób, wspólnie ze swoimi mieszkańcami, wspólnie także ze sponsorami i
przedsiębiorstwami, które zaangażowały się w realizację tego projektu, upamiętnił to 100lecie niepodległości poprzez postawienie pomnika. Pomnika przy którym na pewno wszyscy
razem wspólnie, wszyscy razem, zgromadzimy się w przyszłym roku, by świętować setną
rocznicę bohaterskiej obrony Płocka z roku 1920. Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom
zaangażowanym w ten projekt, a proszę mi wierzyć tutaj - i dziękuję za to – nie było miejsca
na podziały polityczne. Wszyscy razem mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę właśnie do tego
ważnego projektu. Natomiast pamiętamy także o mniejszych kwestiach i tutaj dziękuję.
Wiceprezydent Dyśkiewicz na przykład pilnował renowacji płyty nieznanego żołnierza przy
odwachu. To także może mniejsze przedsięwzięcie, ale istotne. Pamięć o przeszłości to
pamięć także związana chociażby z potężnym remontem Małachowianki. Pozyskaliśmy środki
unijne dzięki czemu wyremontowaliśmy szkołę za kwotę za którą moglibyśmy postawić co
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najmniej trzy nowoczesne placówki. Ale dbamy o przeszłość, dbamy, staramy się
rewitalizować przestrzeń śródmiejską i Małachowianka jest tego doskonałym również
przykładem. A to szkoła z której możemy być dumni, bo najstarsza szkoła średnia w Polsce.
W tej chwili ta rewitalizacja, także dzięki właśnie zaangażowaniu miejskich spółek, sięgnęła
ulicy Sienkiewicza. Jestem przekonany, że w kolejnych latach konsekwentnie będziemy tę
rewitalizację kontynuować. Szanowni Państwo! Jest ta rewitalizacja także możliwa, że nie
zrezygnowaliśmy z budownictwa komunalnego, mamy więc gdzie mieszkańców
przekwaterowywać. Jestem przekonany, że w tej kadencji zakończymy już sukcesem
rewitalizację, znaczy przebudowę czy budowę właściwie osiedla Miodowa Jar, gdzie już
wysłużone bardzo domki zastąpione zostały nowoczesnymi mieszkaniami właśnie
komunalnymi. W sposób szczególny chcę podkreślić, że możemy być dumni z naszego
miejskiego programu „Mieszkania na start”. Program adresowany do ludzi młodych, do ludzi,
którzy mogą właśnie wybrać za swoje miejsce do życia Płock, dzięki wsparciu miasta,
umożliwieniu im właśnie wynajmu mieszkań na pięć, dziesięć lat, ażeby mogli stanąć na
własne nogi. W tej chwili takich mieszkań już oddaliśmy sto dwadzieścia. Przed nami, już w
trakcie właściwie, kolejne inwestycje w tym kierunku. Tutaj jeszcze raz podziękowania dla
Wiceprezydenta Piotra Dyśkiewicza za konsekwentne przygotowanie i realizację tego
programu wspólnie z miejskimi spółkami, bo oczywiście i spółka MTBS, i spółka MZGM
współpracując realizujemy wspólnie, razem ten program bardzo konsekwentnie łącząc go –
tak jak powiedziałem również – z rewitalizacją, bo część tych mieszkań powstała na
Podolszycach przy ulicy Kleeberga, ale połowa to właśnie Stare Miasto i to różne miejsca w
Starym Mieście, głównie w tym momencie ulica Sienkiewicza. Młodym płocczanom od wielu
lat również bardzo konsekwentnie i gruntownie modernizujemy bazę oświatową. Zaczęliśmy
od żłobków i przede wszystkim od przedszkoli. Jeszcze te dziewięć lat temu młodzi
płocczanie nie mieli miejsc w przedszkolach. Były ogromne problemy, ażeby dzieci mogły
tam gdzie rodzice chcieli korzystać z publicznej placówki. Dzisiaj także już od kilku lat tego
problemu w Płocku nie ma. Każdy rodzic, który chce ażeby jego dziecko mogło uczęszczać
do publicznego przedszkola, może zrealizować swoje pragnienie i miejsc w przedszkolach
mamy wystarczająco dużo. Konsekwentnie dalej modernizujemy tę bazę oświatową, bo jest
to po prostu potrzebne. Przed chwilą, właściwie od września, ruszy wyremontowane
Przedszkole nr 6, wcześniej Przedszkole nr 3. W tej chwili trwają prace projektowe przy
Przedszkolu nr 17. Konsekwentnie te działania podejmujemy. Mamy świadomość, że
wyzwaniem pozostaje liczba miejsc w żłobkach. Tutaj te potrzeby również są bardzo duże i
staramy się na nie odpowiadać. I właśnie spółka MZGM wczoraj podpisała umowę na budowę
kolejnego, piątego już w Płocku żłobka. (niezrozumiały głos z sali) Inwestycje Miejskie,
przepraszam, Inwestycje Miejskie na budowę piątego już żłobka, tak, bo wymieniałem spółki
miejskie, ale to jest też spółka, tylko że nie mieszkaniowa, ale będzie też także budowała
tam mieszkania na start. W pierwszym etapie – dwanaście mieszkań i w drugim etapie
również kilkadziesiąt mieszkań na start. Więc łączymy te dwa elementy ze sobą. Natomiast
rzeczywiście dziękuję spółce Inwestycje Miejskie za podjęcie tego wyzwania. Szanowni
Państwo! Ta baza oświatowa to nie tylko przedszkola i żłobki, to także oczywiście szkoły
podstawowe, szkoły średnie. Szkoły podstawowe to przede wszystkim w ostatnich latach
dostosowanie do kolejnej reformy edukacji placówek tych, które były gimnazjami dla dzieci
najmłodszych, tych które były podstawówkami, dla dzieci starszych budowanie chociażby,
czy tworzenie pracowni przedmiotowych. Do tego modernizujemy przyszkolne boiska i hale,
sale gimnastyczne. Tutaj Szkoła Podstawowa nr 12, 15, czy ostatnio oddana sala przy Szkole
Podstawowej nr 18, a budowane boisko w tej chwili przy Szkole Podstawowej nr 16. Więc
również tu dziękuję Państwu Radnym, którzy zabiegają o tego rodzaju inwestycje mając
pełną świadomość, że to najważniejsze inwestycje, bo inwestycje w przyszłość naszych
dzieci i młodzieży. Szanowni Państwo! Ale nie tylko infrastruktura, to oczywiście także
działania zmierzające chociażby do tego, by podnosić jakość kształcenia w naszych szkołach.
Ja w sposób szczególny jestem szczęśliwy z sukcesu projektu, który wspólnie z Prezydentem
Siemiątkowskim od kilku lat realizujemy, czyli program międzynarodowej matury w płockiej
Jagiellonce. To już kolejny rok, kiedy młodzież z Jagiellonki mogła zdawać – młodzież z
Płocka, tak na dobrą sprawę, która wybiera właśnie IB w Jagiellonce - mogła zdawać
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międzynarodową maturę, jestem przekonany, że podobnie jak w latach ubiegłych także i w
tym roku z ogromnym sukcesem. Szanowni Państwo! Oferujemy mieszkańcom także coraz
ciekawsze i wygodniejsze miejsca do rekreacji. Tutaj również wykorzystujemy środki unijne.
Jeszcze raz podziękowania dla Izy Kamińskiej i jej zespołu oraz wszystkich, którzy
uczestniczą w pisaniu projektów, zarówno z urzędu miasta jak i z innych placówek. Te strefy,
które udało nam się już w Płocku zmienić, to chociażby pasaż Roguckiego gdzie
wykorzystaliśmy środki unijne, ciąg dalszy pasażu Roguckiego, czyli aleja Pawła Nowaka - tu
dziękuję Wodociągom – ale także plac przy ulicy Hermana, czy plac Dąbrowskiego. A w tej
chwili przystępujemy do realizacji kolejnego projektu przygotowanego przez Wiceprezydenta
Jacka Terebusa, czyli Centralny Park Rekreacji na „Słodkich”. I będziemy te działania
rewitalizacyjne, które wprowadzają dużo przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców w każdym
wieku, od mam z dziećmi w wózkach po seniorów w Płocku, realizować. To także działania
związane z jak największą obecnością właśnie zieleni. Nawet te środki unijne, które były
pozyskiwane na ten cel, to właśnie pochodziły z takich projektów wprowadzających zieleń do
naszego miasta. Elementem, na który szczególnie chciałbym w tym momencie zwrócić
uwagę, tworzącym taką przestrzeń z jednej strony dla mieszkańców, z drugiej strony także
dla turystów, to oczywiście, Szanowni Państwo, nowe bulwary wiślane wraz z portem
jachtowym oraz ścieżką biegową. Również tutaj dziękuję Państwu Radnym, Darii
Domosławskiej, za zaangażowanie w realizację tego projektu ścieżki biegowej. Natomiast
sam oczywiście projekt, potężny projekt, możliwy do realizacji dzięki środkom unijnym. Ja tu
często powołuję się na te środki unijne, więc najwyższy czas podziękować Marszałkowi
razem ze służbami województwa, bo rzeczywiście bez ogromnej, dobrej współpracy nie
byłoby to możliwe, zwłaszcza w przypadku nabrzeża wiślanego, gdzie pierwotnie nasz
projekt został odrzucony, pisaliśmy odwołania, uwzględnione, trzeba było szukać środków,
zostało to zakończone sukcesem i rzeczywiście te środki do Płocka wpłynęły, o czym powiem
pewnie przy okazji absolutorium. Są to rekordowe środki, które pozyskujemy, środki unijne,
właśnie dzięki dobrej współpracy, dobrze napisanym wnioskom, dzięki dobrze
przygotowanemu przez Wiceprezydenta Jacka Terebusa RIT-owi. Szanowni Państwo! Tu
musiało złożyć się bardzo wiele elementów, żebyśmy wykorzystali swoją szansę jaką daje
obecność Polski, Płocka w Unii Europejskiej. Szansę na rozwój naszego miasta, jak Państwo
widzą na bardzo wielu płaszczyznach – od tej proinwestycyjnej, prorozwojowej, przez
rozdział kanalizacji, kończąc na tej turystycznej poprawiającej jakość i komfort życia
mieszkańców, a której najlepszym przykładem jest właśnie nabrzeże, choć nie tylko, bo
może nieco mniejszym, ale jednak nasz ogród zoologiczny, który również - dziękuję Panu
Dyrektorowi – wykorzystuje tę szansę w takim stopniu w jakim może wykorzystywać stając
się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zarówno dla mieszkańców Płocka, jak i dla
wszystkich turystów, którzy do Płocka przyjeżdżają. Nabrzeże z jednej strony, ale z drugiej
strony Wzgórze Tumskie. Tutaj mój poprzednik rozpoczął działania związane z chociażby –
bardzo pozytywnie oceniane zresztą przez mieszkańców – z odnowieniem alejek na Wzgórzu
Tumskim. My kontynuujemy te działania dodatkowo jeszcze pozyskując środki na
wzmocnienie skarpy, na stabilizację skarpy, odwodnienie skarpy, jeszcze przez poprzedniego
Wojewodę Jacka Kozłowskiego te działania podejmowane. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne.
Będziemy dalej to czynić. Przygotowujemy wniosek na kolejne środki właśnie z programu
osuwiskowego, które pozwolą nam na realizację kolejnego etapu umocnienia skarpy, a
zarazem także budowy kolejnych alejek, które będą… i placów zabaw, które będą na pewno
miejscem spacerów płocczan. Szanowni Państwo! W wielu miejscach w ciągu ostatnich kilku
lat pojawiły się nowe boiska, poczynając od orlików, kończąc na Stoczniowcu. Natomiast do
tego siłownie pod chmurką. A więc tych miejsc rekreacji staramy się, żeby było jak
najwięcej, także po to by pobudzać aktywność mieszkańców Płocka w różny sposób.
Również wspieramy różnego rodzaju i organizujemy projekty związane z aktywnością. Tutaj
takim sztandarowym projektem jest oczywiście nasz Półmaraton Dwóch Mostów, ale jest
bardzo wiele projektów tego typu organizowanych przez stowarzyszenia, które staramy się
wspierać, dzięki którym aktywność płocczan może wzrosnąć. Dbamy także o seniorów.
Wybudowaliśmy pierwsze Centrum Aktywności Seniora. Przygotowywane w tej chwili jest
kolejne w związku z reformą. Znajdzie ono swoje miejsce w byłej już szkole podstawowej,
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znaczy w budynku Szkoły Podstawowej nr 17. Tam to Centrum Aktywności Seniora w
najbliższym czasie kolejne powstanie. Szanowni Państwo! Wspomniałem o programie
„Mieszania na start”, gdzie troszeczkę wręcz można powiedzieć wyprzedziliśmy pomysł
rządowy, to dokładnie tak samo stało się z budżetem obywatelskim miasta Płocka, który jest
już ustawowo wprowadzony dla wszystkich samorządów. Natomiast my cieszymy się już
realizacją ósmego - w tym momencie – projektu budżetu obywatelskiego, ósmej edycji.
Siedem wcześniejszych odbyło się z naszej inicjatywy, bez jak gdyby narzucania tego wolą
ustawodawcy i zakończyło się realizacją wielu bardzo ciekawych i potrzebnych zdaniem
płocczan projektów. Były to z jednej strony duże projekty, takie jak chociażby Centrum
Terapeutyczno - Rehabilitacyjne, czy budowa zadaszonego boiska na stadionie Wisły Płock z
którego co roku pięknie korzystają młodzi adepci piłki nożnej, także zagospodarowanie placu
Paderewskiego – to był dosyć duży projekt. Ale jest wiele mniejszych projektów, które
realizowaliśmy w postaci placów zabaw, fragmentów dróg rowerowych, terenów zielonych,
czy chociażby pierwszy w Płocku psi wybieg, który powstał i cieszy się ogromną
popularnością, właśnie na Podolszycach. Także busy dla płockich szkół, czy stacje naprawy
rowerów. BOP jest niesamowitą, Szanowni Państwo, czyli Budżet Obywatelski Płocka, formą
konsultacji. Nawet te projekty, które nie zawsze wygrywają, warto analizować, warto być
może w formule normalnej wprowadzać do budżetu, ażeby odpowiadać właśnie na potrzeby
mieszkańców. Natomiast on też pozwala – budżet obywatelski – dostrzec potrzeby nieco
mniejszych osiedli, które pewnie… którym trudniej byłoby się przebić ze swoimi pomysłami
do dużego budżetu, gdyby nie właśnie ten budżet obywatelski. To chociażby place zabaw na
Pradolinie Wisły, czy w innych miejscach naszego miasta. Natomiast dla mnie to jest
szczególnie cenne. Dziękuję w tym momencie także za wszelką współpracę w formie
konsultacji z funkcjonującymi w Płocku radami mieszkańców osiedli. To zawsze są bardzo
dobre, ważne, potrzebne spotkania na których oprócz mnie, moich zastępców oraz
dyrektorów - za co bardzo dziękuję - urzędu są także zawsze służby: policja, straż miejska,
które również mogą wysłuchać potrzeb i ważnych kwestii związanych z bezpieczeństwem
mieszkańców. Dziękuję moim ciałom doradczym, czyli Płockiej Radzie Seniorów, która
fantastycznie działa i pokazuje, że seniorzy mogą być niesamowicie aktywni w Płocku, co
widać zresztą na każdym kroku, ale także Płockiej Radzie Gospodarczej, czy płockiej radzie
równości. Szanowni Państwo! Tym co także jest dla mnie szczególnie ważne i czym możemy
chwalić się nie tylko w Polsce, ale dziękuję Wiceprezydentowi Terebusowi i Dyrektor Anecie
Pomianowskiej-Molak, możemy dzielić się przy współpracy z ministerstwem, z
doświadczeniami z naszymi partnerami chociażby zza naszej wschodniej granicy, to
partnerstwo publiczno-prywatne. To niesamowita szansa, która będzie wykorzystywana
przez miasto, jestem głęboko przekonany, w sytuacji w której w pewnym momencie
skończą się albo zmniejszą środki unijne. Dzisiaj jesteśmy postrzegani w Polsce, można
powiedzieć wręcz w tej części Europy, jako lider, który skutecznie zrealizował jeden projekt,
ma przygotowanych kilka kolejnych projektów, które – jestem przekonany – również w tym
roku, których rozpocznie się realizacja. To nie tylko termomodernizacja, drugi etap jak
gdyby, czy druga część termomodernizacji, ale także chociażby przygotowania do
partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach oświetlenia miasta, czy budowy parku
wodnego. Szanowni Państwo! Bez wątpienia istotna zmiana nastąpiła również w zakresie
ochrony środowiska. Nadal konsekwentnie dofinansowujemy wymianę starych pieców, ale
także wprowadziliśmy dzięki zaangażowaniu Państwa Radnych, w sposób szczególny Pana
Przewodniczącego Rady Miasta, własny monitoring jakości powietrza. Dbamy o
bezpieczeństwo. Są tutaj przedstawiciele wszystkich służb. To myśmy jako samorząd chyba
jeden z nielicznych w kraju w takim stopniu, współfinansowali budowę nowej siedziby
Komendy Miejskiej Policji, a tuż po jej zakończeniu także budowę strażnicy straży pożarnej
JRG na Radziwiu, natomiast za środki z BOP kupiliśmy dla WOPR supernowoczesną łódź
ratunkową. A współpraca z WOPR-em odbywa się w sposób, bym powiedział, modelowy dla
wszystkich samorządów w kraju. Zmieniliśmy także funkcjonowanie urzędu miasta. Nie ma
dzisiaj Pana Sekretarza, ale chciałbym kilka ciepłych słów powiedzieć, bo wszyscy wiedzą jak
ciepłym człowiekiem i otwartym jest Pan Sekretarz Krzysztof Krakowski. Zmieniliśmy i
staramy się zmieniać postrzeganie urzędu miasta. Urząd miasta pracuje także w każdą
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drugą sobotę miesiąca. Otworzyliśmy naszą placówkę w nowej Galerii Miodowa dzięki
współpracy z MZGM. Także, Szanowni Państwo, chcę podkreślić wzbogacenie i dbałość o
kulturę. To właśnie w roku ubiegłym dzięki wsparciu środków unijnych mogliśmy
wyremontować nową siedzibę POKiS. POKiS przeniósł się ze swojej starej siedziby do kilka
razy większych przestrzeni dzięki czemu może dużo skuteczniej odpowiadać na potrzeby
mieszkańców właśnie w sferze kultury. Dbamy także o sport. Z jednej strony sukcesy
odnoszą dwie drużyny, które są własnością, można powiedzieć, urzędu miasta: Wisła Płock i
Orlen Wisła Płock, grając w najwyższej klasie rozgrywkowej, a także szczypiorniści z
powodzeniem od kilku lat w Lidze Mistrzów. Ale dla mnie szczególnie istotne jest wspieranie
sportu amatorskiego. Z roku na rok to wsparcie było większe i właściwie chyba nie ma klubu
sportowego, który w różnym oczywiście stopniu, w różnym zakresie, w różnym wymiarze,
ale nie korzystałby jednak ze wsparcia miasta bądź na szkolenie dzieci, młodzieży, bądź na
organizację różnego rodzaju imprez. Tutaj w sposób szczególny chcę podkreślić także sport
osób niepełnosprawnych i bardzo dobrą współpracę z tenisistami na wózkach, zarówno przy
organizacji jednego z największych turniejów tenisa na wózkach w Polsce, jak i bieżącą
współpracę, która między innymi zaowocowała bardzo ciekawą inwestycją zrealizowaną
przez MOSiR, a więc jeszcze jedną spółkę. MOSiR w tym momencie zrealizował oczywiście
kryte korty, tak długo oczekiwane przez sympatyków i tych wszystkich, którzy uprawiają
tenis. A aktywność dzięki temu również dzieci i młodzieży przy wsparciu klubu, właśnie tego
Integracyjnego Klubu Tenisa, pozwoli - mam nadzieję - na wychowanie kolejnych,
niekoniecznie mistrzów Polski, chociaż mamy tu pewne doświadczenia związane naszym
paraolimpijczykami, ale także i młodym Michałem Mikułą, który zdobywa w tej chwili medale
mistrzostw Polski. Szanowni Państwo! Chciałbym jeszcze w kontekście kultury wspomnieć o
bardzo ważnym wyzwaniu, czyli kultury i sportu. Przed nami bowiem dwie ważne inwestycje,
które – jestem przekonany – jako samorząd chcemy i będziemy realizować. To oczywiście
budowa, z jednej strony, sali koncertowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej - kolejny krok
mam nadzieję, wykonamy na tej sesji rady miasta, kiedy Państwo wyrażą zgodę na zakup
„Antypodkowy” - ale także modernizacja, a właściwie budowa praktycznie na nowo stadionu
im. Kazimierza Górskiego. Wyzwaniem to będzie dużym. Wyzwaniem jest także oczywiście
współpraca z PKN Orlen. Dzisiaj współpracujemy na poziomie chociażby Parku PrzemysłowoTechnologicznego, czy Funduszu Grantowego i jest to dobra albo nawet bardzo dobra
współpraca. Idealnie byłoby, gdyby koncern zaangażował się w finansowanie budowy
stadionu, tak jak to zrobił chociażby KGHM współfinansując stadion Zagłębia Lubin. Ja ciągle
z cierpliwością czekam. Jeśli okaże się, że oferta złożona przez jedyną firmę na budowę
stadionu jest poprawna i przed nami będzie decyzja skąd wziąć środki, czy będą to środki
zewnętrzne, czy środki chociażby bezzwrotne w postaci obligacji czy kredytu, ponownie
zwrócę się jeszcze do różnych firm z prośbą o zaangażowanie w ten ważny z punktu
widzenia rozwoju miasta projekt. Szanowni Państwo! Nie boimy się tych wielkich
przedsięwzięć. Finanse miasta są stabilne. I tutaj w końcu podziękowanie dla Pana Skarbnika
także i dla wszystkich dyrektorów, kierowników, pracowników, którzy pracują w pionie
Skarbnika Wojciecha Ostrowskiego. Płock jest także - dzięki dobremu gospodarowaniu liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zwłaszcza unijnych. Niech wymiarem
naszego sukcesu jest fakt, że od chwili przynależności do Unii Europejskiej zdobyliśmy jako
miasto już blisko miliard złotych. Można tylko powtórzyć – Płock jest miastem w bardzo
dobrym stanie. Potwierdzają to również regularnie prowadzone kontrole przez różne organy
kontrolne. Odwołać się można także do różnego rodzaju rankingów tworzonych przez
ekspertów, oceniających pracę samorządowców. Przytoczę jedno, odnoszące się do
zawartości w „Raporcie o stanie miasta”, zestawienia przygotowanego przez największe
branżowe pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”. I tu warto podkreślić, że w
klasyfikacji ogólnej sukces kadencji 2014-2018 w kategorii miasta na prawach powiatu Płock
w tej kategorii zajął pierwsze miejsce. A klasyfikacja ogólna uwzględniała poziom
osiągniętych wskaźników w rankingach: finansowym, ekonomicznym, infrastrukturalnymi
społecznym. Płock został również wyróżniony przez wspólnotę w dwóch innych zestawieniach
uwzględniających miasta na prawach powiatu. Zajął siódme miejsce w rankingu
podsumowującym wydatki inwestycyjne w latach 2015-2017, a więc bez ubiegłego roku.
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Także, jeśli chodzi o inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej w latach 20142017, również bez ubiegłego roku, zajęliśmy dziewiątą pozycję. Ale to są tylko rankingi. W
mojej ocenie najważniejszą ocenę stanu miasta wyrażają wyborcy. Moja wygrana w
wyborach samorządowych po raz drugi w pierwszej turze najwięcej mówi o tym jak kondycję
Płocka oceniają - i rozwój naszego miasta – oceniają sami mieszkańcy, za co jeszcze raz
bardzo, bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom i tym, których wymieniłem
tutaj podczas tego mojego krótkiego wystąpienia, jak i tym, których nie wymieniłem a
którzy również dołożyli swoją cegiełkę do rozwoju Płocka. A proszę mi wierzyć to bardzo
dobry zespół, który bardzo mocno pracuje dla przyszłości Płocka. Jeszcze raz bardzo, bardzo
dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy, Panie
Prezydencie, za przedstawienie raportu. Pragnę Państwu wszystkim przypomnieć, iż radni
otrzymali raport w ustawowym terminie, czyli do 31 maja. Od tego momentu jest on
publiczny i dostępny dla każdego. Pragnę też Państwu przypomnieć, iż raport o stanie gminy,
czy też raport o stanie miasta, to novum w polskim prawodawstwie. W zeszłym roku
parlament polski wprowadził wymóg dokumentu raportu rocznego. I jeszcze jedna rzecz nim
przejdę do debaty o „Raporcie o stanie miasta”. Pragnę Państwu przypomnieć, iż zgodnie z
treścią art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym w debacie uczestniczyć mogą radni oraz
mieszkańcy miasta pod warunkiem, że złożyli na ręce przewodniczącego rady miasta
najpóźniej dzień przed sesją wymaganą liczbę minimum pięćdziesięciu podpisów
mieszkańców miasta Płocka. Chciałbym Państwa poinformować, iż w Płocku – zresztą tak jak
prawie w każdym samorządzie w Polsce – takie wnioski do przewodniczącego nie wpłynęły,
więc dzisiaj tak naprawdę debatujemy w gronie radnych. Otwieram debatę nad „Raportem o
stanie miasta Płocka.” Widzę pierwsze zgłoszenie w dyskusji. Pan Radny Mariusz Pogonowski,
proszę bardzo.”
Pan Radny Mariusz Pogonowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Jestem pod wielkim wrażeniem „Raportu o stanie miasta
Płocka”. Ta publikacja ma sto pięćdziesiąt stron. Bardzo dziękuję Panu Piotrowi
Niesłuchowskiemu, że udostępnił mi wersję drukowaną, bo dużo lepiej się z nią pracuje.
Zawiera opisy poszczególnych komórek miasta, ale też i sprawozdanie z wykonania budżetu
uchwał, informację o systemie zarządzania miastem, całe zestawienie polityk, które są
realizowane przez miasto. Można już czytając raport dostrzec, że strategia rozwoju miasta
napisana do 2030 roku jest już nawet w tym pierwszym roku w jakiś sposób realizowana. I
czytając to - tak naprawdę nie jestem specem od zarządzania tylko aktorem - ale naszły
mnie takie refleksje, pewne anomalie z którymi chciałem się z Państwem podzielić. Więc
raport daje wyobrażenie o skali działań w ogóle, jeżeli chodzi o zarządzanie miastem i
pozwala spojrzeć na miasto tak holistycznie, nie tylko jak gdyby z punktu widzenia jednej
komórki, ale jako takie żywe ciało, które ma duszę i które musi współdziałać z wieloma
komórkami. Oczywiście pomimo tych stu pięćdziesięciu stron tak naprawdę każdej komórce
jest przyporządkowane tylko kilka stron co daje zupełnie mgliste wyobrażenie, ale jednak
pozwala stworzyć obraz. Obraz pełnego zadania jakim jest zarządzanie miastem. Wszystko czytając same nagłówki polityk i programów, które są wpisane – daje to już olbrzymie
wyobrażenie, spektrum w ogóle do ogarnięcia tematu. Jednak każdy kij ma dwa końce i
wydaje się, że wszystko jest policzone, przemyślane, poparte jakimiś badaniami, ale okazują
się też jakieś pomyłki, tak jak, nie wiem, dynamiczny rozwój transportu jest nam niezwykle
potrzebny, nikt nie chce stać w korkach, nikt nie chce wydzielać CO2 do atmosfery i oddychać
spalinami, ale z drugiej strony, jeżeli mamy wyciąć drzewa to zaczynamy się zastanawiać co
jest lepsze, prawda, czy jednak chcemy mieć korki czy chcemy mieć drzewa. Jak gdyby
dylematy są tragiczne, zupełnie jak w tragedii greckiej. Kiedy byłem dzieckiem inaczej to
wyglądało. Nie zajmowałem się ekologią i o ekologii nikt nie mówił. Rodzice nie histeryzowali
puszczając mnie na piechotę do szkoły i mogłem w zasadzie zapuszczać się w najdalsze
rejony miasta jeszcze jako niepełnoletni człowiek i nie było z tego powodu afer. Teraz jest
inaczej. Jesteśmy przewrażliwieni na punkcie swoich dzieci i mam wrażenie, że też powoduje

11

to jak gdyby, że te dzieci inaczej postrzegają świat. Też są przewrażliwione. W ogóle świat
jest nadwrażliwy, ponieważ każda zła informacja jest od razu dostępna w sieci i w telewizji.
Jesteśmy bombardowani złymi newsami. Też tak jest bombardowani newsami właśnie o
stanie ziemi i o tym dokąd zmierza nasz klimat, że temperatura rośnie. I szczerze mówiąc
jeszcze dwa, trzy lata temu nie dawałem temu wiary. Jak gdyby myślałem sobie – to jakaś
taka kolejna… kolejne jakieś fake, kolejne newsy, które mają za zadanie wprawić mnie w
strach. Ale zaczyna do mnie dochodzić to, że być może wcale nie, być może jest to prawda,
być może rzeczywiście przesadzamy z tym tempem rozwoju świata. Więc teoretyczne mamy
regulowaną prawem segregację, segregujemy śmieci. Płocczanie deklarują, że w
osiemdziesięciu procentach wszyscy segregujemy, tymczasem okazuje się, że nie do końca,
że nie sprzątamy po swoich pieskach. Nawet taką ulotkę dzisiaj trafiłem: „Wchodzę w to!
Uśmiech oczywisty, gdy trawnik czysty”. Więc mamy wiedzę, mamy świadomość, ale z
realizacją już jest inaczej. Jednak człowiek gdzieś tam zawodzi, ten taki zwykły człowiek,
który po prostu żyje i chce być szczęśliwy, najedzony, to właśnie on zawodzi, on spala opony
w swoim piecu, on nie sprząta i nie segreguje, i jak gdyby też nie dba o to środowisko. I tu
mamy też bardzo specyficzne i dziwne zadanie, żeby dotrzeć do ludzi i w jakiś sposób
edukować ich, być może właśnie przestraszyć, może wtedy zaczną się do tego stosować. Ale
też można dostrzec w raporcie, że miejski plan adaptacji do zmian klimatu jest już w jakiś
sposób realizowany. Pojawiają się zbiorniki retencyjne przy ulicy Krakówka. Też ciekawa
sprawa – wysypiska, wysypiska dzikie, wysypiska śmieci z którymi też w jakiś sposób nie
możemy się uporać, ale miasto zakupiło pięć kamer fotopułapek, żeby złapać tych niecnych
śmieciarzy, co jest bardzo ciekawe. Pan Prezydent wspominał o migracji. Też mamy ujemny
przyrost naturalny na poziomie 256 osób. Coraz mniej nas w Płocku. Kobiety, które rodzą
dzieci, są coraz starsze. Mieszkaniec, statystyczny mieszkaniec Płocka ma 42,1, tyle ma lat.
Jest starszy od mieszkańca warszawskiego, radomskiego, ostrołęckiego. Tak że jesteśmy
miastem ludzi starszych, doświadczonych, którzy chcą wygodnie żyć, elitarnym miastem,
pięknym. Transport rzeczywiście, to co się wydarzyło w transporcie w Płocku, jeżeli chodzi o
przemieszczanie się, obwodnica, to jest absolutnie niezwykłe. Na przestrzeni… Ja jestem
człowiekiem, który jest lokalsem i w zasadzie tylko cztery lata mnie nie było w Płocku, ale to
też przyjeżdżałem na weekendy, więc to co się wydarzyło w drogach jest absolutnie
niezwykłe na przestrzeni ostatnich lat. Też to rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej to
przecież nie tylko i wyłącznie odwodnienie i zabezpieczenie podtopień, ale również niezwykłe
oszczędności energii w oczyszczaniu ścieków. Przecież to są hektolitry zmieszanej wody z
fekaliami, które potem trzeba oczyścić. A co to robi? Energia, trzeba dostarczyć energię,
żeby tą wodę oczyścić. Więc jest to też proekologiczne. Mamy jeszcze problem, patrząc też
na mapki, ze skomunikowaniem miasta z Polską. Wydaje się, że Orlen, tak niezwykle wielka
firma, która ma wpływy w całej Polsce, mogłaby doprowadzić do tego, żeby wymóc, wymóc
na Polsce taką komunikację. Przecież to są: paliwo, transport tego paliwa. Oni potrzebują
takiej drogi. Nie wiem dlaczego przez tyle lat nie udaje nam się zdobyć przyjaźni tam w
centrum Polski w rządzie i tak jakoś ładnie poprosić, żeby nam tą drogę dali. Jak gdyby nie
umiemy się przyjaźnić? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kulturę, też Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki to teraz niezwykły obiekt. Praca w tym starym Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki,
kiedy chciało się prowadzić zajęcia z młodzieżą, a była dostępna tylko jedna, liczbowo jedna
sala do ćwiczeń, gdzie było kilka grup tanecznych: breakdance i taniec nowoczesny, i nagle
grupa teatralna chciała prowadzić zajęcia, było kompletnie niemożliwie. Czasowo lokal był
niedostępny. W tej chwili w zasadzie nie ma takiej sytuacji, żeby przyszła do Płockiego
Ośrodka Kultury i Sztuki jakaś grupa osób i nie było wolnej sali. Zawsze jest gdzie ćwiczyć i
to jest piękne, to jest absolutnie piękne. I też dzięki temu Młodzieżowy Dom Kultury ma
perspektywy rozbudowy, bo zwolniły się lokale, które są w bezpośredniej bliskości i jest
szansa, że w ogóle z tej kamienicy powstanie niezwykle piękny obiekt dla Młodzieżowego
Domu Kultury. To jest też piękna perspektywa. Absolutnie nabrzeże, molo i ta Sobótka, coś
co mamy dane, co nas też w jakiś sposób kosztuje utrzymanie tego, ale jest to, po prostu
jest, ale jest niezwykłe w skali kraju. Które miasto może pochwalić się tak czystym
zbiornikiem wodnym w bezpośredniej bliskości starówki? Można sobie kupić loda na patyku i
pójść na spacer, potem się wykąpać. Absolutnie niezwykłe, jakie elitarne. Płock jest pięknym
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miejscem. I stadion. Stadion wyceniony na sto szesśćdziesiąt sześć milionów złotych. Jeszcze
chwilę temu zastanawiałem się po co nam taki stadion, czy naprawdę my w Płocku, takim
niedużym mieście, potrzebujemy takiego wielkiego i pięknego obiektu, a teraz sobie myślę,
że musimy go mieć, bo jeżeli chcemy zająć miejsce w dialogu o piłkę nożną, jeżeli chcemy
się liczyć i chcemy mieć nawet tą drogę, to jak gdyby musimy zwracać na siebie uwagę. A
wszyscy mówią specjaliści, że stać nas na to. Więc niezwykle podoba mi się miasto Płocka.
Grałem kiedyś Astrowa w „Wiśniowym sadzie” Czechowa i on miał taką kwestię: co mnie
jeszcze pociąga to piękno. I rzeczywiście piękne rzeczy czasem drogo kosztują, ale dla
piękna warto żyć, mieć pasję i to wtedy nasze życie ma swój cel i czemuś służy. Dlatego
wydaje mi się, że miasto Płock jest niezwykle pięknym miastem, które się dynamicznie i w
bardzo ciekawy sposób rozwija. I chyba nigdy niedokończymy dzieła i to będzie piękne. Płock
– mój dom. Bardzo dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo Panu Radnemu. Kolejny głos w dyskusji Pan Radny Jerzy Seweryniak, proszę bardzo.”
Pan Radny Jerzy Seweryniak powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Wysoka Rado! Śledziłem Pana Prezydenta wystąpienie, które naprawdę było bardzo
efektowne, ale niedosłyszałem się od Pana Prezydenta terenów przyłączonych lewobrzeżnej
rzeki Wisły. Dlaczego chcę o tym wspomnieć. Panie Prezydencie! My też jesteśmy
mieszkańcami miasta Płocka. My też chcemy jakieś do tego, tych terenów, jakiejś naprawdę
pomocy i wsparcia. Sam Pan wie, Panie Prezydencie, że tyle razy prosiłem o wybudowanie
na danym osiedlu Ciechomicach ulicę Ziołową. Do tej pory mieszkańcy mają wodę w
piwnicach. Panowie Prezydencie, ile można słyszeć od ludzi, którzy naprawdę proszą i
błagają, żebyśmy jako miasto, ja jako reprezentant tego osiedla chciałbym mieszkańcom
naprawdę pomóc. Wspomniał Pan, Panie Prezydencie, o domu seniora. Napisałem
interpelację do Pana Prezydenta, że jest budynek, który niszczeje, byłby przydatny dla
wybudowania i odrestaurowania dla domu seniora. Dlaczego o tym mówię? Bo sami wiecie
Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, starzejemy się, szybko się starzejemy. Nie ma spotkań i
nie ma gdzie się spotkać z ludźmi, żeby porozmawiać o swoim życiu. Dlatego wspomnę Pana
i proszę Pana Prezydenta, żeby Pan nie zapominał o tych terenach, które naprawdę są też
mieszkańcami naszego miasta. Bardzo dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Panu Radnemu. Kolejny głos w dyskusji Pani Radna Daria Domosławska, proszę.”
Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Panowie Prezydenci! Państwo Radni!
Szanowni Państwo! Myślę że ustosunkowanie się do raportu, który został nam
przedstawiony, stanowi dla każdego z radnych nie lada wyzwanie między innymi dlatego, że
miasto Płock jest jednym, wielkim organizmem. Nie da się potraktować fragmentu tego
raportu, nie da się mówić o części raportu, dlatego moja wypowiedź troszeczkę potrwa, ale
myślę że warto jest mówić o rzeczach dobrych. Na wstępie chciałam pogratulować formy
raportu. Mimo że wszystkie zawarte informacje w raporcie są mi znane, ponieważ aktywnie
uczestniczyłam w wielu wydarzeniach z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, a
szczególnie w roku 2018, to czytałam ten raport z wielką przyjemnością. Dyskutowałam z
mieszkańcami. Mimo że ich tutaj nie ma, ale czuję się tak jakby zobowiązana, żeby
przekazać pewne sugestie, które padały w tych rozmowach. Gratuluję, gdyż raport jest
bardzo przejrzysty. Jest pozbawiony specjalistycznego żargonu, jest czytelny i to co
podkreślają mieszkańcy - jest merytoryczny. Warto w dzisiejszych czasach dokumentować to
co dzieje się dookoła, gdyż pamięć mamy stosunkowo krótką. Bardzo często
przyzwyczajamy się do tego co jest dobre i zapominamy o tym jak wiele osób pracowało nad
sukcesem. Płock zmienił się na nowoczesny, prężnie rozwijający się gród. Jest przyjazny
dzieciom, seniorom i dorosłym. Warto podkreślić, że scenariusz do tego co możemy
przeczytać w raporcie pisali sami płocczanie, gdyż to co dzieje się w Płocku dzięki otwartości
Pana Prezydenta jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Myślę że
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my radni również możemy śmiało zająć miejsce w tym raporcie, ponieważ aktywnie, tak jak
powiedziałam, uczestniczyliśmy w tym co działo się w ostatnich latach. To właśnie my
stajemy się nośnikiem informacji, przenosimy prośby, słuchamy mieszkańców, a potem
staramy się to realizować czego od nas oczekują. Dziękuję płocczanom, dziękuję radom
osiedli, kolegom i koleżankom radnym za wspólne kreowanie naszego Płocka. Dziękuję
wszystkim organizacjom pozarządowym. Dziękuję wszystkim osobom, które były
zaangażowane w inicjatywy, które zaowocowały realizacją budżetu partycypacyjnego. Co
prawda z raportu wynika, że najliczniejszą grupą wiekową w Płocku są – tak jak Kolega
Radny wspomniał – osoby w wieku 30-39 lat i 60-69, ale w moim odczuciu nie widzę tutaj
żadnych uchybień i deficytów, jeżeli chodzi o zabezpieczanie potrzeb tych grup, których jest
troszeczkę mniej. Płock rozwija się bardzo harmonijnie. Płock prowadzi politykę
przestrzenną. Mamy uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania. Wiem, że wiele z tych planów
będzie jeszcze zmienianych, będzie modernizowanych, ale najważniejsze jest to, że Płock ma
plan, plan który jest sukcesywnie realizowany. Dzięki planowaniu w Płocku nie dzieje się nic
przez przypadek. Wszystko jest przemyślane, ale też w pełni wykorzystywane są momenty
na odważne działania, w których można sięgnąć po środki zewnętrzne. W tym miejscu
chciałabym podziękować bardzo serdecznie Panu Marszałkowi oraz wszystkim osobom, które
są zaangażowane w przygotowywanie projektów dzięki którym możemy sięgać po środki
unijne. W raporcie moją uwagę i uwagę wielu mieszkańców przykuł rozdział: infrastruktura
transportowa oraz transport zbiorowy. Reasumując Płock ma wewnętrznie bardzo dobrze
rozwiniętą sieć drogową wraz z wewnętrzną obwodnicą Podolszyce – Orlen. Nastąpiła
również niesamowita poprawa jakości dróg. O tych drogach wspominał już Pan Prezydent.
Natomiast ja również w tym miejscu chciałam bardzo serdecznie podziękować zarówno
Wydziałowi Inwestycji i Remontów oraz Miejskiemu Zarządowi Dróg na czele z Panem
Dyrektorem Żulewskim za wszystkie prace wykonywane na rzecz infrastruktury drogowej, te
bardzo duże, które przyciągają oko mediów, ale również te bardzo małe, które wbrew
pozorom chyba najbardziej cieszą wszystkich mieszkańców. Dziękuję również Wodociągom
Płockim, że tak wspaniale potrafią wkomponować swoje działania i zgrać je z remontami
dróg, które realizowane są na terenie Płocka. W Płocku powstały nowe parkingi, zatoki
postojowe, między innymi ta upragniona na osiedlu Tysiąclecia. Bardzo serdecznie dziękuję
Panu Radnemu Arturowi Krasowi za wszelkie działania, które zostały przez niego
przeprowadzone i myślę że właśnie taka zatoka postojowa rozwiązała wiele problemów na
terenie osiedla Tysiąclecia. Intensywna rozbudowa dróg rowerowych, a przypomnę że na
koniec 2018 mieliśmy ich około osiemdziesięciu kilometrów, poprzedziła uruchomienie
systemu roweru miejskiego, który robi furorę wśród płocczan. W ślad za tym poszła
kampania edukacyjna dotycząca bezpieczeństwa rowerzystów, kierowców i pieszych. Wiele
osób z tego skorzystało. Niektórzy cały czas doskonalą swoje umiejętności. W związku z
podniesioną jakością świadczonych usług wielu płocczan przesiadło się do autobusów
komunikacji miejskiej. Przebudowano przystanki. Postawiono nowe wiaty przystankowe.
Wprowadzono nowe linie autobusowe. Jest po prostu w komunikacji miejskiej komfortowo,
ale Komunikacja nie zaprzestaje działań. Robią wszystko by być coraz lepsi. Każdemu życiu
miasta już praktycznie od początku, zarania naszych dziejów, czyli kilka wieków przed naszą
erą, ludziom towarzyszyły śmieci. Tutaj mam taki dyskomfort, ponieważ sama łapię się na
tym, że wydaje mi się, że wszystko przychodzi bardzo łatwo, a już w V wieku przed naszą
erą, bodajże w Atenach, wprowadzono taką zasadę, że każdy mieszkaniec musiał wynosić
śmieci półtora kilometra od murów miasta i to właśnie w jego gestii leżało to, żeby na terenie
miasta nie doszło do żadnej epidemii, żeby sam był zaangażowany w uprzątnięcie swoich
nieczystości. Nam w tej chwili przychodzi bardzo łatwo ale musimy mieć świadomość tego,
że tego typu działania to również koszty. Te śmieci, te zanieczyszczenia, nie rozpływają się
tak po prostu. Ktoś musi nad tym pracować. To też są różnego rodzaju koszty. Rewitalizacja
– temat wielokrotnie poruszany na tej auli, dlatego nie będę rozwijała zbyt bardzo tego
tematu natomiast powiem, że jest realizowany w Płocku Płocki Program Rewitalizacji do roku
2030, opracowane zostały plany rewitalizacji osiedli, które stopniowo są i będą realizowane.
Edukacja. Inwestycja w edukację jest podstawą rozwoju lokalnej społeczności, podstawą
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rozwoju płocczan, Polaków, dlatego też Płock nie oszczędza na edukacji. Rok 2018 był
rokiem szczególnym. Zapewne środki na edukację można by było inaczej rozdysponować i
dawać więcej korzyści uczniom oraz nauczycielom, ale reforma oświaty przerzuciła cały
ciężar na samorządy stawiając wiele niewiadomych, wywołując wiele negatywnych emocji.
Tych emocji nie mamy w raporcie, ale myślę że długo, długo będziemy pamiętać sytuacje,
które towarzyszyły wprowadzaniu reformy oświaty. W tym miejscu chciałam podziękować
całemu Wydziałowi Edukacji, dyrektorom szkół, nauczycielom, rodzicom, Panom
Prezydentom za wkład pracy, który zaowocował wypracowaniem optymalnych rozwiązań.
Sprawiło to, że Płock zminimalizował ilość ofiar reformy. Pomysł Ministerstwa Edukacji bez
przeznaczenia na ten pomysł środków, beztrosko przerzucony na samorządy spowodował, że
miasto musiało przeznaczyć duże nakłady finansowe na dostosowywanie bazy lokalowej i
dydaktycznej. Poradziliśmy sobie z tym. No właśnie, tylko jakim kosztem. W 2018 roku Płock
była organem prowadzącym siedemdziesiąt funkcjonujących szkół i placówek dla dzieci i
młodzieży. Na rok 2018/2019 miasto zapewniło miejsca w przedszkolach samorządowych
wszystkim dzieciom zgłoszonym podczas rekrutacji. Zwiększyła się ilość oddziałów
integracyjnych. Łącznie mamy ich trzydzieści. Mamy pięć oddziałów specjalnych co jest
bardzo, bardzo istotne w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, szczególnie dzieci
obciążonych różnymi niepełnosprawnościami. Korzystnym zmianom uległ stan bazy
lokalowej, o czym była już mowa. Na bieżąco prowadzone są drobne remonty, ale też nie
unikamy dużych inwestycji. W płockich placówkach oświatowych prowadzone są liczne
projekty edukacyjne: Lekki plecak, Aktywna tablica, Rowerowy Maj, czyli praktycznie oprócz
podstawowego programu nauczania płockie dzieci są obłożone różnymi atrakcjami, które
pozwalają im się rozwijać. Płock prowadzi również trzy szkoły specjalne. Uczniowie mają
przyznawane stypendia. Świetną pracę wykonują instytucje kultury. W obszarze moich
zainteresowań z uwagi na wykształcenie i zainteresowania znajduje się zdrowie i sport. Na co
dzień uczestniczę w wielu wydarzeniach obejmujących te obszary i z pełną
odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że Płock stawia na profilaktykę i daje możliwości do
prowadzenia różnorodnych form aktywności fizycznej osobom w różnym wieku, zarówno w
sporcie amatorskim jak i wyczynowym, zarówno maluchom, osobom dorosłym, a także
seniorom. A należy tutaj wspomnieć, o czym mówił już Pan Prezydent, bardzo aktywnie
działa sport osób niepełnosprawnych. Remont nabrzeża wiślanego otworzył nowe możliwości
dla rekreacji i turystyki. Dzięki temu, że Prezydent zadania z zakresu kultury fizycznej
realizuje między innymi we współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez przekazanie
dotacji mamy możliwość prowadzenia różnych form upowszechniania kultury fizycznej,
prowadzone są imprezy sportowe, a także realizowane całe cykle szkolenia. Wypowiadając
się o opiece zdrowotnej zawsze podkreślam, że kierunki polityki państwa w zakresie zdrowia
wytycza Ministerstwo Zdrowia, a głównym płatnikiem jest narodowy fundusz. Zawsze to
będę podkreślała, ponieważ wielokrotnie mieszkańcy pytają jak usprawnić, jak
zminimalizować kolejki, jak zwiększyć dostępność do lekarzy. Niestety na to samorząd nie
ma wpływu. My możemy tylko apelować, co wielokrotnie czyniliśmy, jednak bez skutku.
Samorząd jednak ma wpływ na zmniejszenie… na prowadzenie działań profilaktycznych. I w
tym miejscu chciałam bardzo serdecznie podziękować całemu Wydziałowi Zdrowia,
Prezydentowi Siemiątkowskiemu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pisanie,
realizowanie programów profilaktycznych. A muszę powiedzieć, że realizujemy,
realizowaliśmy ich w roku 2018 aż siedem, co powoduje, że jesteśmy liderem w kraju. Nie
ukrywam, że bliski jest mi bardzo program profilaktyki wad postawy, który w tej chwili już
jest finansowany ze środków unijnych, czyli jest to taki modelowy sposób. Zaczęliśmy z
własnych pieniędzy. W tej chwili mamy już - dzięki zaangażowaniu Pana Marszałka możliwość realizacji tego programu ze środków unijnych. W Płocku nadal rozwija się sieć
AED i prowadzona jest działalność edukacyjna z zakresu pierwszej pomocy. Ważnym
czynnikiem wpływającym na zdrowie płocczan jest oczywiście środowisko. Niestety wciąż z
przyczyn niezależnych od Pana Prezydenta i miasta nie został wyeliminowany czynnik, który
jest przyczyną wysokiej zachorowalności, umieralności na nowotwory. Myślę że to będzie
stanowiło wyzwanie na kolejne lata. Miasto dba o powstanie nowych terenów zielonych:
pasaż Roguckiego, aleja Nowaka, nowe nasadzenia, prowadzi gospodarkę niskoemisyjną. I
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ponowny ukłon w stronę Komunikacji Miejskiej, która dokłada do tego wszelkich starań.
Płock realizuje bardzo szeroko pojętą pomoc społeczną, począwszy do przyznawania
świadczeń, prowadzenia środowiskowego domu samopomocy, mieszkań chronionych,
warsztatów terapii zajęciowej, skończywszy na przeciwdziałaniu bezdomności. Realizowany
jest szereg projektów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu
społecznemu. Zgodnie z planem realizowana jest polityka rozwoju gospodarczego.
Mieszkańcy mają możliwość rozwoju zawodowego. Prowadzona jest również dywersyfikacja
gospodarki Płocka z naciskiem na kształtowanie większej równowagi pomiędzy sektorami. Z
raportu wynika, że dobrze rozwija się gospodarka mieszkaniowa o której szerzej mówił już
Pan Prezydent. Myślę że więcej nie ma potrzeby omawiać poszczególnych działów tego
raportu, bo każdy praktycznie z tych działów mogłabym podsumowywać, ale zawsze nasuwa
się myśl: jest naprawdę dobrze, powinniśmy być dumni z tego co dzieje się w naszym
mieście. Chciałam również podziękować Centrum Zarządzania Kryzysowego, straży pożarnej,
policji, straży miejskiej, pogotowiu ratunkowemu i wszystkim jednostkom wspierającym
działanie systemu bezpieczeństwa w naszym mieście, ponieważ wydaje mi się, że - tak jak
mówią mieszkańcy – możemy czuć się bezpieczni. Zdaję sobie sprawę, że w tak krótkiej
wypowiedzi nie jestem w stanie przeanalizować wszystkich obszarów poruszanych w
raporcie, ale z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że udało się Panu, Panie Prezydencie,
uzyskać wizję, którą postawiono w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do
roku 2022 i śmiało możemy już mówić, że wizja stała się faktem. Stołeczny książęcy Płock
jest miastem zrównoważonego rozwoju, ukierunkowanym na wysoką jakość życia
mieszkańców, atrakcyjnym dla gości i inwestorów. Do tego dołożę również swój wniosek.
Płock jest miastem stabilnym, harmonijnym, zrównoważonym, otwartym na realizację
potrzeb mieszkańców, wykorzystującym szansę, które dają środki unijne. Płock jest miastem
na czele którego stoi właściwy człowiek. Aż chce się tutaj żyć, chce się dla tego miasta
działać. Panie Prezydencie, wotum zaufania i absolutorium od mieszkańców już Pan uzyskał
wygrywając wybory w pierwszej turze, zostając prezydentem na trzecią kadencję. Pana
otwartość na realizacje potrzeb mieszkańców i racjonalne ich realizowanie, bardzo dobra
znajomość potrzeb miasta, czego mieliśmy mniej więcej przedsmak podczas dzisiejszej
wypowiedzi, umiejętne korzystanie ze środków unijnych, zespół wykwalifikowanych,
merytorycznych osób pracujących w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta Płocka,
działalność radnych, którym zależy na zrównoważonym rozwoju miasta, całego miasta a nie
tylko osiedli z których kandydowali, Pana działalność zgodnie z planem dają szansę na
realizację kolejnej wizji miasta określonej w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta do
roku 2030. Będziemy dążyć, aby nasze miasto było niezwykle nowoczesne, było miastem
spełnionych, kreatywnych ludzi. Tego właśnie Panu, Panie Prezydencie, i wszystkim Państwu
życzę. Po analizie raportu oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z
pełną odpowiedzialnością będę głosowała za udzieleniem wotum zaufania Prezydentowi oraz
udzieleniem absolutorium. Jestem przekonana, że zdanie moje podzielają wszyscy koledzy i
koleżanki z mojego klubu oraz wszystkie inne osoby, które potrafią logicznie myśleć, mają
zdolność realistycznego spojrzenia i postrzegania rzeczywistości, nie mijają się z prawdą,
potrafią właściwie analizować, potrafią doceniać i dostrzegać zmiany, które zaszły i zachodzą
w Płocku. W Płocku, czyli w mieście z którego ja jestem dumna. Jeszcze raz dziękuję
wszystkim Państwu za dotychczasową współpracę w kreowaniu Płocka i życzę nam, abyśmy
mogli stopniowo realizować kolejne kroki i wyzwania o których już Pan Prezydent zaczął
mówić. Na koniec chciałam podziękować wszystkim mediom, które w sposób wiarygodny i
rzeczywisty oddają to co dzieje się w naszym mieście, ponieważ naprawdę jest się czym
chwalić nie tylko na terenie powiatu, ale również całego kraju i myślę że świata. Dziękuję
bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Pani Radnej. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji nad „Raportem o stanie miasta”. Pan
Prezydent raz jeszcze, proszę.”
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Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, już
tego miejsca. Ja bardzo dziękuję za wszystkie te głosy, zwłaszcza tutaj głos zarówno Pani
Przewodniczącej Domosławskiej, który właściwie mógłbym pod nim się podpisać, także w
formule uzupełnienia tego wszystkiego o czym ja nie powiedziałem z racji chociażby
obszerności tego dokumentu. Ale pełna zgoda, sądzę że możemy czuć się dumni z tego jak
Płock się rozwija i z tego, że każdy z nas na tej sali, zarówno ja jako prezydent, jak i radni
miasta, i zarówno ci, którzy wspierali mnie, jak i ci, którzy krytycznym okiem czasami
wskazywali na pewne niedociągnięcia, dzisiaj możemy być dumni nie zwalniając jednak i
dalej pracując na rzecz rozwoju Płocka. Natomiast w kontekście odpowiedzi dla Pana
Radnego Jerzego Seweryniaka – oczywiście z racji krótkości, krótkiej mojej wypowiedzi, nie
wspomniałem, bo być może powinienem jeszcze wspomnieć o tym, że przecież nie tak
dawno podczas ostatnich kilku… kilka lat temu zbudowaliśmy przecież w Ciechomicach całą
sieć kanalizacyjną, też wykorzystując środki unijne. To była inwestycja, którą realizowały
płockie Wodociągi. Potężna inwestycja, wielo-, wielomilionowa. Uporządkowanie tej sieci,
budowa tej sieci właściwie także była jednym z kluczowych elementów inwestycyjnych
naszego miasta w ostatnich latach. Bardzo dobrze, że się dokonała. Pewnie punktowo
jeszcze wiele inwestycji jest potrzebnych do realizacji i będziemy je konsekwentnie
realizować nie tylko w Ciechomicach, ale także w innych osiedlach realizując te wnioski,
które Państwo zgłaszają, wpisując je po prostu do budżetu. Bardzo dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji zatem przechodzimy do punktu c)
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Płocka wotum
zaufania. I tutaj będzie autopoprawka. Panie mecenasie, proszę bardzo.”
Pan Adwokat Jarosław Szumański powiedział: „Tak, Szanowni Państwo, ja sygnalizowałem
już na komisji. Tutaj proszę tylko o taką techniczną zmianę – dopisanie w podstawie prawnej
poza art. 28a ustawy o samorządzie gminnym również art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy o
samorządzie gminnym. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie mecenasie. Szanowni Państwo! Poddaję pod głosowanie projekt uchwały pomieszczony
na druku nr 164 w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Płocka. Proszę o pulpity
do głosowania i proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie
wyników. 15 na tak, przy 10 wstrzymujących, stwierdzam, iż Rada Miasta Płocka udzieliła
wotum zaufania Prezydentowi Miasta Płocka po raz pierwszy w historii.”
UCHWAŁA NR 161/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie
udzielenia Prezydentowi Miasta Płocka wotum zaufania stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Państwu
bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. (...)”

Ad pkt 5
Materiał: Zapoznanie się ze stanem przygotowań wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
oraz kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji stanowi załącznik nr
11 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Zapoznanie się ze
stanem przygotowań wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz kalendarzem imprez
kulturalnych i sportowych w okresie wakacyjnym. Obszerny materiał otrzymaliśmy pisemny.
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Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś uwagi bądź chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie
widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt piąty: sprawozdanie z realizacji działań
podejmowanych w… (niezrozumiały głos z sali) Tak, tak, dziękuję. Musimy przegłosować ten
dokument. Dziękuję za przypomnienie. Poddaję pod głosowanie przyjęcie pisemnego
materiału w sprawie stanu przygotowań wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz
kalendarza imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji. Proszę Państwa Radnych o
zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. Jednogłośnie przyjęliśmy ten
materiał. (za – 23, przeciw – 0, wstrzymujących – 0) Dziękuję bardzo. Przechodzimy do
punktu kolejnego.(…).”

Ad pkt 6
Materiał: Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019, przyjętego uchwałą Rady Miasta Płocka
nr 225/XII/2015 z dnia 27 października 2015 r. stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: Sprawozdanie z
realizacji działań podejmowanych w 2018 r. w ramach realizacji „Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2015-2019”. Pani
Przewodnicząca Wioletta Kulpa, proszę bardzo.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Po pierwsze, w ramach tego materiału
chciałabym się zapytać jakie macie Państwo plany w stosunku do budynków znajdujących się
przy ulicy Bukowej. Jeden z mieszkańców zwrócił się do mnie z zapytaniem czy to jest
prawda, że planowana jest rozbiórka tych budynków. W związku z tym proszę o wyjaśnienie.
Kolejne tematy dotyczą stricte tego materiału, który został nam przedłożony. Ja rozumiem
oczywiście, że Pan Prezydent chwali się mieszkaniami na start, bo to jest bardzo ważne.
Cieszę się, że rząd również realizuje te projekty, bo one są z punktu widzenia młodych
mieszkańców i z punktu widzenia każdego samorządu, który chce jak najwięcej młodych
ludzi zatrzymać w swoim mieście, bardzo istotne. I cieszę się, że będą one realizowane.
Natomiast myślę, że w przy okazji mieszkań na start nie można zapominać również o
osobach, które nie kwalifikują się do tego programu „Mieszkania na start”. I teraz tak,
chciałabym to zweryfikować, bo Państwo w materiale za 2018 rok – odnoszę się do tej
specyfiki – wykazaliście, że było 280 wniosków na „Mieszkania na start” z czego
zweryfikowano pozytywnie 206, natomiast jeśli chodzi o tabelę numer osiem, gdzie są
zaznaczone potrzeby mieszkaniowe w Płocku w roku 2018, mamy zakwalifikowanych 199
wniosków na mieszkania komunalne i 860 na mieszkania socjalne. Jak rozumiem, nie wiem
czy ktoś to weryfikuje czy te wnioski w jakiś sposób się pokrywają, czy też ktoś mógłby nam
powiedzieć czy to jest tak 280, czy tam 206, które pozytywnie zweryfikowano plus te 199,
plus 860, takie są potrzeby mieszkaniowe miasta Płocka, jak rozumiem tak mam czytać tą
tabelę. Jeśli nie to proszę mnie poprawić. Otolińska 23 – jakie Państwo macie plany do tego
budynku, bo wiele lat już o tym rozmawiamy. Wydaliście Państwo środki finansowe na
monitoring wizyjny tego budynku, w ramach tego materiału, który został nam
przedstawiony. I chciałabym wiedzieć jakie są dalsze plany. Czy ktoś mógłby z Państwa
powiedzieć jakie są koszty eksploatacyjne w takim roku obrachunkowym, kalendarzowym,
jeśli chodzi o funkcjonowanie tego budynku? Szczególnie mam na myśli ogrzewanie. I jaki
generalnie jest stan techniczny tego budynku, bo wiem, że tam czasami były wynoszone
okna, drzwi. W związku z tym chciałabym wiedzieć jak to wygląda, czy wszystkie piętra są
czynne, do dyspozycji mieszkańców, jaki jest… Inaczej – ile jest stanu mieszkań socjalnych
w tym budynku, jaka jest ilość tych mieszkań a jaka jest w dyspozycji osób, które zostały
tam zakwaterowane? Później mamy takie odniesienie, że Państwo w dwa tysiące, tylko,
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kurczę, nie pamiętam czy siedemnasty czy osiemnasty, bo czytałam ten materiał, mieliście
86 pustostanów, chyba w siedemnastym, że wyremontowano 86 pustostanów. I chciałabym,
żebyście mi Państwo wskazali w tabeli trzy, gdzie te pustostany mają przełożenie na rok
2018, na stronie piątej oczywiście, i jak wyglądało zasiedlenie tych 86 pustostanów, jaki to
ma wpływ na tabelę, która jest pod numerem osiem. Czyli generalnie dla mnie nie ma tego
odzwierciedlenia wprost w związku z tym chciałabym wiedzieć jak zostały rozdysponowane
te 86 pustostanów, bo jeśli w 2017 mieliśmy 186 wniosków a w 2018 - 208, czyli jest
zwiększenie, jest progres, w związku z tym chciałabym wiedzieć jak one, te 86 pustostanów
wpłynęło na tabelę numer osiem i jak zostały rozdysponowane. Dalej. Czas oczekiwania na
mieszkania kwaterunkowe niestety wzrósł z 5,3 do 5,5 roku. Dobrze. I jeszcze rzecz. Jak
byście Państwo mogli mi odnieść się do danych, które są zawarte w tabeli numer siedem,
versus tabela numer osiem. Otóż w tabeli numer siedem liczba wniosków oczekujących na
realizację na mieszkania komunalne według stanu na 31 stycznia 2018 rok jest w ilości 192,
natomiast w tabeli numer osiem jest wpisana ilość, też na 31 stycznia 2018 , i teraz nie
wiem czy one są tożsame, jakie mają odniesienie do którego roku, bo to mi się ani nie
zgadza z 2018 rokiem, ani z 2019 rokiem, czyli jakie jest połączenie tabeli numer siedem z
tabelą numer osiem skoro te dane nie mają odzwierciedlenia w tabeli numer osiem.
Podobnie jest - bo tutaj jest komunalne i socjalne – podobnie jest z ilością mieszkań
socjalnych. W tabeli numer siedem jest 852. Jeśli znaleźć odzwierciedlenie w 2018 no to
jest, natomiast jeśli chodzi o mieszkania komunalne to nie ma tego odzwierciedlenia. To są
takie szybkie pytania do materiału, więc poprosiłabym też o wyjaśnienie tej Bukowej, bo
mieszkańcy oczekują na odpowiedź. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej pytań na tym etapie. Proszę bardzo, Pan Prezydent.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowna Pani Przewodnicząca! Rzeczywiście w przypadku ulicy, znaczy
osiedla przy ulicy Bukowej, przygotowaliśmy koncepcję, w której planujemy, na bazie której
– może w ten sposób – planujemy dokonać takiego samego działania jak w przypadku
osiedla Miodowa Jar, czyli żeby zastąpić istniejące, nienadające się już tak naprawdę do
remontu budynki nowymi budynkami, w których będą mogli funkcjonować na zupełnie dużo
lepszych warunkach mieszkańcy. Więc tyle, że przed nami jeszcze zakończenie Miodowej Jar,
zastąpienia tych budynków „francuskich”, azbestowych jeszcze, budynkami nowymi, a w
trakcie albo po zakończeniu Miodowej Jar, kiedy znajdziemy środki w budżecie, przystąpimy
do dokładnie takiej samej… takiego samego działania. Jeśli chciałaby Pani Przewodnicząca
zapoznać się z tą koncepcją ta koncepcja jest w urzędzie miasta. Ona została w ogóle
zrobiona – i tu dziękuję – przez Wydział Rozwoju Miasta, a więc własnymi, można
powiedzieć, siłami, niezlecana na zewnątrz. Na dzisiaj jest to koncepcja, więc przed nami
oczywiście prace projektowe i później realizacyjne. Ale rzeczywiście myślimy o tym, żeby tę
przestrzeń zmodernizować w znaczący sposób. Natomiast w kontekście tych pytań odnośnie
materiału ja poproszę Pana Dyrektora Peteckiego. On tam właśnie ogarnia się z tyłu i już
zmierza i postara się, mam nadzieję, Pani Przewodniczącej wyczerpująco odpowiedzieć.
Bardzo proszę.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Prosimy bardzo,
Panie Dyrektorze.”
Pan Wojciech Petecki Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy powiedział:
„Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Postaram się odpowiedzieć i
rozwiać te wątpliwości związane z tymi tabelkami. Pani Radna, nie ma tu żadnej rozbieżności
między tabelką numer siedem a numer osiem i tymi danymi. Liczba 208 w wierszu czwartym
w tabelce numer osiem to jest suma pozycji dwa, trzy z tabeli numer siedem, 192 wnioski
oczekujące na mieszkania komunalne i plus 16 wniosków na zamianę. To jest po prostu
klasyfikowane na jednej liście i to daje ogółem liczbę 208 osób oczekujących na po prostu
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inny lokal, bo my tak na to w tej chwili… Bo my od dwa tysiące… (niezrozumiały głos z sali) Tak,
na inny lokal komunalny i tak na to w tej chwili patrzymy. To czy ktoś chce ten lokal, czy
dotychczas użytkuje lokal komunalny czy nie, nie ma tu jakby znaczenia. To jest człowiek,
który oczekuje nowego mieszkania komunalnego. Kolejna liczba 852 lokale socjalne to jest
ta liczba, która pochodzi z tabeli numer siedem, wiersz czwarty. To są wszystkie wnioski
złożone na mieszkania socjalne plus oczywiście wyroki jeszcze. Natomiast tak, jeśli chodzi o
realizację, czyli tam te 86 – 86 Pani Radna mówiła - pustostanów ta liczba ma się nijak do
tabelki numer trzy, bo w tabelce numer trzy tu są tylko zmiany, jeśli chodzi o ilość, przyrosty,
ubytki, natomiast pustostan to jest coś co… (z sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała:
„On zwiększył jakiś zasób mieszkaniowy.”) On nie zwiększa, bo on jest, on był… Pustostan
to jest coś co było lokalem do tej pory… (niezrozumiały głos z sali) Ale to jest zupełnie jakby już
inna historia. To wtedy się pojawia faktycznie w tej tabelce numer trzy. Ale to przy liczbie 86
lokali to nie mówimy tu o jakby sposobie pozyskania, tak. To w jednym przypadku może to
być, nie wiem, podział jednego mieszkania na dwa, ale najczęściej, czy w większości
wypadków, mówimy tu o sytuacji takiej, że remontujemy istniejący lokal. (niezrozumiały głos z
sali) Pani Radna, no jeśli chodzi o, znaczy nie wiem o co Pani pyta, czy o konkretne nazwiska,
czy o… (niezrozumiały głos z sali).”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Może najpierw
proszę odpowiedzieć na te pytania, które może Pan, a później ponownie Pani
Przewodnicząca.”
Pan Wojciech Petecki Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy powiedział:
„Znaczy to ja już chyba… Nie wiem, jeśli pominąłem odpowiedź na któreś pytanie to proszę o
przypomnienie.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proponuję usiąść
zatem w pierwszym rzędzie, będzie sprawniej. I ponownie Pani Przewodnicząca. Proszę o
przyciśnięcie przycisku: proszę o głos. Nie mogę Pani udzielić głosu, gdyż nie mam na
pulpicie takiej opcji. Proszę o głos proszę przycisnąć. Proszę bardzo.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo za udostępnienie głosu, Panu
Przewodniczącemu. Panie Dyrektorze, mając na myśli pustostany 86 to przyzna Pan, że to
jest spora ilość z racji… (niezrozumiały głos z sali) - pozwoli Pan, że skończę zdanie - z racji ilości
wniosków na które oczekują mieszkańcy. A zwróciłam uwagę na to czy dobrze rozumiałam
tabelę na co mi Pan nie odpowiedział, bo mamy 280 wniosków „Mieszkania na start”, z czego
zweryfikowano pozytywnie 206, do tego należy dodać wnioski, rozumiem, oddzielnie na
lokale komunalne z 2019 roku 199, bądź z 2018, 208 bodajże, plus mieszkania socjalne, 852
wnioski, czyli jak mniemam, jeśli chodzi o potrzeby mieszkaniowe mam to zsumować:
mieszkania na start, mieszkania komunalne i mieszkania socjalne. To jest jedno pytanie na
które nie uzyskałam odpowiedzi. Natomiast, jeśli chodzi o 86 pustostanów, biorąc
odzwierciedlenie w kontekście tych liczb o których przed chwileczką mówiłam, to jest bardzo
duża ilość lokali, które wcześniej nie były zasiedlone. One się albo zwolniły, albo Państwo
odkryliście, że są to pustostany, bo często jest tak, że nikt nie zamieszkuje albo podnajmuje,
czego nie może czynić i Państwo pewnie w jakiś sposób też to odkrywacie. To też
chcielibyśmy wiedzieć jak odnalazły się te pustostany, czy to jest stricte, że zwolniono lokale,
czy też po prostu były w inny sposób odnalezione jako pustostan. I jak mniemam Państwo
wyłożyliście środki finansowe na remont tych pustostanów po to, żeby mogli w nich
zamieszkać najemcy. I teraz chciałabym wiedzieć, nie z imienia i nazwiska, kto znalazł tam
miejsce zamieszkania, tylko jak Państwo rozdysponowaliście te pustostany, bo biorąc pod
uwagę ilości, które przytoczyłam, w 2018 versus do 2019 niestety nie widać tej liczby, żeby
nam się zmniejszyła strasznie tak o te 86 ilość osób oczekujących. W związku z tym
chciałabym wiedzieć w jaki sposób znalazły się te osoby, czy też znalazły się spoza listy, bo
przecież wiemy doskonale o tym, że Państwo wprowadzacie osoby spoza listy mając
pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, bo taka procedura została zrealizowana.
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To też chciałabym wiedzieć ile osób spoza listy otrzymało mieszkania załóżmy w 2017 i 2018
roku. Już nie będę wyciągać wcześniejszych liczb. Ale to też jest istotna informacja dla osób,
które oczekują na te mieszkania pięć i pół roku, tak, bo taką podaliście Państwo datę,
oczekują pięć i pół roku. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo.”
Pan Wojciech Petecki Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy powiedział:
„Pani Radna, więc tak, jeśli chodzi o szczegółowe, nie wiem na ile Pani szczegółowe chce to
zestawienie, ale zestawienie wynajętych lokali to ono się znajduje w tabeli numer dziewięć.
Tam są wskazane tytuły jakby przyznania lokalu, czy charakter tego przyznania. Jeżeli Pani
Radna chciałaby informację na temat ilości osób, które poprzez komisję otrzymały nowy
lokal, bo tak to rozumiem, czyli nie mówimy o przydziałach, czy zalegalizowaniu pobytu w
lokalu wobec niespełnienia warunków, bo najczęściej to są przypadki, które opiniuje komisja,
ale to nie są nowe lokale, tak, to nie jest te 86. Ta liczba jest podobna zresztą do corocznie
odzyskiwanej ilości mieszkań i to są, nie wiem, w dziewięćdziesięciu procentach przypadków
osoby oczekujące po prostu na liście bądź osoby z budynków wyłączonych z użytkowania,
czy z innych przyczyn przeznaczonych do opróżnienia. I tak to wygląda jeśli chodzi o
strukturę. Jeśli pytała Pani o liczbę tych wniosków i sposób obliczenia zapotrzebowania tam
jest podane tysiąc sto sześć jeśli chodzi o mieszkania socjalne i komunalne, plus oczywiście
dodajemy w tym momencie MNS, bo on tu wśród tego nie jest ujęty, to jest zupełnie jakby
oddzielny program. Więc łączna liczba to jest tysiąc sto sześć plus wnioski oczekujące na
MNS. (niezrozumiały głos z sali).”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo,
Panie Prezydencie.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Jeśli
chodzi o Otolińską 23 to ten budynek dalej będzie funkcjonował. Oczywiście będziemy w
miarę możliwości dbać o ten budynek, często także zapraszając do tego samych
mieszkańców w tym budynku. Koszty utrzymania tego budynku zostały ograniczone zarówno
w przypadku takiego bieżącego utrzymania - to w ogóle o połowę mniej więcej, natomiast w
przypadku ochrony kilkukrotnie. Rzeczywiście zrezygnowaliśmy z ochrony, jest monitoring.
Natomiast ochrona była dwunastogodzinna i obejmowała głównie wejście, natomiast nie
obejmowała w ogóle całego budynku. Dzisiaj dzięki monitoringowi mamy podgląd na
wszystkie korytarze na każdym piętrze i to dwadzieścia cztery godziny na dobę. Jest to dużo
bardziej skuteczne, bo szybciej możemy reagować, jeśli coś dzieje się na przykład na
korytarzach a co widać jest na monitoringu. Więc tutaj bez wątpienia, aczkolwiek jeśli Pani
Radna jest zainteresowana to szczegółowe wyliczenia przedstawimy na piśmie. Jeszcze Pan
Dyrektor.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo,
Panie Dyrektorze.”
Pan Wojciech Petecki Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy powiedział:
„Pani Radna, jeśli chodzi o budynek Otolińska 23, w najbliższym czasie będzie
opracowywana koncepcja pokazująca co z tym budynkiem można zrobić, jeśli chodzi o jego
– nazwijmy – docieplenie, czy wymianę tych elewacji w taki sposób, żeby odbyło się to przy
nieopróżnianiu budynku w całości, bo to jest jakby najistotniejszy problem jak to zrobić, bo
to są oszczędności zarówno dla nas, jak i dla mieszkańców.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ponownie Pani
Radna, proszę.”
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Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Jeszcze chciałabym, żeby wybrzmiało konkretne
stwierdzenie dla mieszkańców budynków przy ulicy Bukowej, kiedy planowana jest rozbiórka
i że będą mieli zagwarantowane przejście do innego zamiennego lokalu, żeby byli
przygotowani w jakiś sposób na tę okoliczność. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan Prezydent,
proszę.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Pani Radna, tak jak
powiedziałem, w przypadku osiedla budynków przy ulicy Bukowej, jeśli będziemy
przystępować do konkretnych działań już realizacyjnych to będziemy, tak jak w przypadku
osiedla Miodowa Jar, informować i za każdym razem, znaczy nikogo nie zostawiamy w tej
sytuacji, nie wiem, nie wykwaterowujemy na ulicę. Wręcz przeciwnie, tak jak w przypadku
Miodowej Jar tak i tutaj będziemy proponować oczywiście mieszkania chociażby właśnie z
tych pustostanów o których wspomniał Pan Dyrektor Petecki. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji nad tym punktem. Ja pragnę Państwu przypomnieć, iż
ten punkt brzmi: sprawozdanie z realizacji działań podejmowanych w 2018 roku w ramach
realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy w
latach 2015-2019”. Przypominam Państwu Radnym, iż jako rada miasta uchwaliliśmy cztery
lata temu program, wieloletni program mieszkaniowy na lata 2015-2019, co oznacza, że za
kilka miesięcy będziemy intensywnie pracować, wspólnie będziemy intensywnie pracować
nad nowym wieloletnim programem, zapewne na lata 2020-2023 albo 2024. Ten termin
bardzo szybko zbliża się. I dlatego mój apel i prośba do Państwa Radnych, żebyśmy bardzo
uważnie popracowali nad tym nowym programem, gdyż to co my co roku na sesji
omawiamy to jest tylko roczne sprawozdanie z tego dokumentu. Im lepszy będzie
dokument, który uchwalimy na kolejne lata, tym skuteczniej i lepiej w tym obszarze
będziemy mogli jako miasto funkcjonować. A decyzja leży w rękach nas jako radnych.
Dziękuję. Poddaję teraz pod głosowanie przyjęcie dokumentu, który otrzymaliśmy od Pana
Prezydenta na piśmie. Poddaję pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z realizacji działań
podejmowanych w 2018 roku w ramach realizacji „Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2015-2019”. Pulpity do głosowania gotowe, proszę
o zagłosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. Przy 18 głosach na tak i 5
wstrzymujących stwierdzam, iż Rada Miasta Płocka przyjęła sprawozdanie. Przechodzimy do
kolejnego punktu. (...)”

Ad pkt 7
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przyjęcie protokołu
z VIII Sesji Rady Miasta Płocka z 30 maja 2019 roku. Czy jakieś uwagi do protokołu ze
strony Państwa Radnych? Nie widzę, zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z
obrad poprzedniej sesji. Proszę o pulpity do głosowania. Proszę Państwa Radnych o
zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. 24 na tak. Przyjęliśmy protokół
jednogłośnie. Dziękuję.(...)”
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Ad pkt 8
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Podjęcie uchwał w
sprawach – etap I, dyskusja i zgłaszanie wniosków.”

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok (druk nr
165):
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za
2018 rok,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock,
c) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
d)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych
przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za
2018 rok,
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok, z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia Gminy-Miasto
Płock stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie finansowe Gminy-Miasto Płocka sporządzone na dzień 31.12.2018 roku oraz
errata do informacji o stanie mienia Gminy-Miasto Płock za 2018 stanowi załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Podjęcie uchwał w
sprawach – etap I, dyskusja i zgłaszanie wniosków. Punkt pierwszy, Szanowni Państwo, to
zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z
wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok (druk nr 165). Stosowne sprawozdanie
obszerne otrzymaliśmy już dosyć dawno z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe
Gminy-Miasto Płock oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Czy
Pan Prezydent na tym etapie będzie chciał jeszcze jakieś wprowadzenie zrobić czy może po
dyskusji? (niezrozumiały głos z sali) W takim razie, Szanowni Państwo, tradycyjnie poproszę
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie o przedłożonych przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania
budżetu za 2108 rok. Proszę bardzo.”
Pani Marta Krasuska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała Uchwałę nr Pł.133.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2019
r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2018 rok. (załącznik nr 15 do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Pani Przewodniczącej. Proszę Państwa, ja mam propozycję, żebyśmy tradycyjnie połączyli
punkty pierwszy i drugi, gdyż to jest ta sama tematyka, czyli absolutorium jest związane ze
sprawozdaniem rocznym. Jeżeli Państwo nie wyrazicie głosu sprzeciwu poproszę od razu
Panią Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o odczytanie stanowisk Komisji Rewizyjnej oraz
RIO w temacie absolutorium. Nie widzę głosu sprzeciwu zatem zapraszam raz jeszcze Panią
Przewodniczącą Martę Krasuską o odczytanie jeszcze dwóch dokumentów.”
Pani Marta Krasuska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek w sprawie
absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka za 2018 rok.
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Treść wniosku:
Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1-3 i art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Komisja
Rewizyjna występuje do Rady Miasta Płocka z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Prezydentowi Miasta Płocka za 2018 rok.
UZASADNIENIE
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Płocka na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019 roku
rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Gminy-Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z
wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok, informacją o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
zawartą w Uchwale Nr Pł.133.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku. W wyniku rozpatrzenia
przedłożonych przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdań, na posiedzeniu w dniu 6
czerwca 2019 roku Komisja stwierdziła, co następuje. Zgodnie z Uchwałą Budżetową
Miasta Płocka na 2018 rok Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017
roku, Budżet przewidywał realizację dochodów w kwocie 1.016.258.416,65 zł. Plan
wydatków przewidywał kwotę 1.120.899.944,77 zł, a deficyt był planowany w wysokości
104.641.528,12 zł. W wyniku podjętych przez Radę Miasta Płocka w trakcie roku
budżetowego uchwał zmieniających Budżet Miasta Płocka na 2018 rok oraz Zarządzeń
Prezydenta Miasta Płocka powyższe wielkości ustalono w następujących kwotach:
Po stronie dochodów ogółem 1.070.159.997,09 zł.
Po stronie wydatków 1.152.072.691,69 zł.
Plan dochodów wykonano w kwocie 1.080.064.586,04 zł co stanowi 100,93 % planu.
Dochody bieżące wykonano w wysokości 937.620.552,16 zł co stanowi 102,50 % planu.
Dochody majątkowe wykonano w wysokości 142.444.033,88 zł co stanowi 91,65 %
planu. Plan wydatków wykonano w kwocie 1.124.753.298,63 zł co stanowi 97,63 %
planu. Wydatki bieżące wyniosły 806.473.939,94 zł, to jest 97,61 % planu. Wydatki
majątkowe zostały wykonane w kwocie 318.279.358,69 zł tj. W 97,66 %. Rok
sprawozdawczy budżetowy zamknął się deficytem w wysokości 44.688.712,59 zł przy
planowanym deficycie w kwocie 81.912.694,60 zł. W toku prac Komisja Rewizyjna nie
sformułowała uwag dotyczących realizacji Budżetu Miasta Płocka w 2018 roku. Biorąc pod
uwagę powyższe wyniki wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok, a także
sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok stanowiące załącznik do
Zarządzenia Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok,
sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz
informacji o stanie mienia Gminy-Miasto Płock, Komisja Rewizyjna pozytywnie
zaopiniowała wykonanie Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok i wnioskuje do Rady Miasta
Płocka o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2018 rok. Regionalna
Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą Nr Pł.133.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie
wydania opinii o przedłożonych przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z
wykonania budżetu za 2018 rok wydała opinię pozytywną. Ponadto wniosek o udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za rok 2018 ma swoje uzasadnienie w
pozytywnych opiniach o sprawozdaniu stałych Komisji Rady Miasta Płocka: Komisji
Rewizyjnej; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej; Komisji Gospodarki Komunalnej; Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta; Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Kultury,
Sportu i Turystyki.(załącznik nr 16 do niniejszego protokołu)
Pani Marta Krasuska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała Uchwałę nr Pł.229.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019
r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka
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wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka. (załącznik nr 17
do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Pani Przewodniczącej. Szanowni Państwo! Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem z
wykonania Budżetu Miasta Płocka za rok 2018 oraz udzieleniem absolutorium Prezydentowi
Miasta Płocka. Jako pierwszy Pan Prezydent, proszę bardzo.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Bardzo dziękuję za i opinię Komisji Rewizyjnej, i odczytanie opinii RIO w
kwestii sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok. Chciałbym w tym
momencie, może nie powtarzając tych wszystkich cyfr, które tutaj padły w tych opiniach,
jednak przywołać kilka cyfr na prezentacji, którą przygotował między innymi Pan Skarbnik,
ale także w trakcie mojej wypowiedzi. Rzeczywiście ubiegły rok był wyjątkowy dla Płocka pod
każdym względem. Można powiedzieć, że był naprawdę bardzo dużym sukcesem na który
pracował cały zespół ludzi na którego czele mam zaszczyt stanąć, stawać, być. Szanowni
Państwo! To jest bardzo istotne, że tutaj nie zwiększyliśmy nie wiadomo w jaki sposób, czy w
ogóle nie zwiększyliśmy zatrudnienia w urzędzie miasta a zrealizowaliśmy rekordowy budżet,
który po stronie dochodów po raz pierwszy przekroczył miliard osiemdziesiąt milionów
złotych. Również wydatki były rekordowe. Tym razem był to miliard sto dwadzieścia cztery
miliony osiemset tysięcy złotych. Na wykresie mają Państwo informację jak od 2015 roku ten
budżet rośnie. Oczywiście przede wszystkim w tym ostatnim roku duże gros stanowiły
wydatki inwestycyjne, ale też w pewien sposób, jak tu widać na kolejnym wykresie, rosną
nieco wydatki i dochody bieżące. Szanowni Państwo, dochody majątkowe wyniosły 142
miliony złotych, natomiast wydatki majątkowe, a więc wydatki na inwestycje, blisko 320
milionów złotych. Te dochody w 2018 roku to dochody głównie z podatków i opłat lokalnych,
¼ dochodów ogółem, czyli 273 miliony złotych 600 tysięcy. Tutaj podatek od nieruchomości
oczywiście, pozostałe podatki, udziały w podatku budżetu państwa - tutaj 239, prawie 240
milionów złotych, PIT – 188, CIT – 51 milionów złotych, subwencja ogólna – 187 milionów
złotych. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że subwencja ogólna w porównaniu z rokiem
2017 jest niższa, a jak za chwilę Państwo zobaczą wydatki na oświatę są wyższe. (z sali Pan
Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Wyższa jest o pięć milionów.”)
Wyższa jest, przepraszam, o pięć milionów, to przepraszam. Dotacje celowe z budżetu
państwa – 145 milionów złotych, środki z Unii Europejskiej – 132 miliony złotych. Natomiast
pozostałe to około 100 milionów złotych. Tutaj mamy także porównanie wykonania 2017 i
2018 rok. Wydatki bieżące - podobnie jak w latach ubiegłych najistotniejszymi wydatkami
bieżącymi w budżecie miasta Płocka były wydatki na oświatę i wychowanie oraz na
edukacyjną opiekę wychowawczą, które wyniosły 326 milionów, 327 prawie milionów
złotych, również pomoc społeczna, polityka społeczna na którą przeznaczyliśmy 174 miliony
złotych i w końcu administracja publiczna, która kosztowała budżet miasta 67 milionów
złotych. Pozostałe wydatki to oczywiście gospodarka mieszkaniowa, ochrona zdrowia, kultura
fizyczna, obsługa długu publicznego i inne. I tutaj jeszcze jeden slajd – wydatki z dochodów
własnych. Zarówno na oświatę, Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę, przy 326
milionach złotych na oświatę przeznaczyliśmy 145 milionów złotych. Pomoc społeczna,
administracja, transport, tak jak mówiłem, kultura, ochrona dziedzictwa, bezpieczeństwo.
Tutaj warto zwrócić uwagę na wydatki, jeśli chodzi na administrację publiczną, właściwie
pozostały na niezmienionym poziomie. W porównaniu z rokiem 2017 wykonanie roku 2018
jest raptem tylko 400 tysięcy wyższe – 67 milionów złotych. Szanowni Państwo! Wydatki na
oświatę, to co - tak jak powiedziałem - jest w tym momencie największą inwestycją w
budżecie miasta Płocka, to wydatki rzędu trzystu dwudziestu, prawie, siedmiu milionów
złotych. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 170 milionów złotych. Można
zobaczyć w jaki sposób od 2010 roku rośnie zarówno kwotowo jak i procentowo udział
środków własnych, czyli z naszego budżetu na właśnie ten cel. Wydatki na opiekę społeczną
– tutaj także widoczne, zarówno plan jak i wykonanie w 2018 roku - tutaj jest niewielka
różnica zwiększonych tych wydatków w porównaniu z rokiem 2017. Wydatki majątkowe, a
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więc wydatki na inwestycje. Szanowni Państwo! Tutaj chciałbym bardzo mocno podkreślić
realizację planu aż w praktycznie 98 procentach. Z zaplanowanych wydatków na poziomie
trzystu dwudziestu, prawie, sześciu milionów złotych zrealizowaliśmy w roku 2018 wydatki
majątkowe za blisko 320 milionów złotych. Większość to oczywiście na transport i łączność,
co było związane z rozwojem infrastruktury drogowej i ze środkami unijnymi, które
zdobyliśmy na ten cel. Szanowni Państwo, ja tutaj w tym momencie chciałbym bardzo
podziękować wszystkim osobom odpowiedzialnym za realizację inwestycji w Płocku w roku
ubiegłym. Rok ubiegły pod tym względem był bardzo, bardzo trudny ze względu także na
rynek wykonawców, który w wielu przypadkach załamał się. I tutaj mamy przykłady na
poziomie krajowym gdzie wykonawcy albo schodzili z budowy, albo byli wyrzucani z budów,
czy na poziomie samorządowym gdzie na przykład chociażby na Mazowszu miasto Radom
nie może skończyć budowy hali, którą miało skończyć w ubiegłym roku, w połowie mniej
więcej. Do tej pory ta hala nie jest skończona, bo wykonawca zszedł z budowy i w tej chwili
nie wiadomo, kiedy ta budowa hali nastąpi. Na autostradach jest jeszcze gorzej. Przed
momentem jest informacja bodajże, że KIO zgodziło się że ażeby w ogóle skończyć te
autostrady, żeby ominąć wręcz przetargi, żeby z wolnej ręki brać wykonawców. W tej
sytuacji to jest trochę ryzykowne. Ale dotyczy to na razie tylko autostrady A1, więc
zobaczymy jak sobie z tym Generalna Dyrekcja poradzi. W naszym przypadku to – jeszcze
raz powtórzę – ogromny wysiłek Wiceprezydenta Jacka Terebusa oraz podległych mu
dyrektorów, poszczególnych kierowników wydziałów, ażeby inwestycje, które zostały zaczęte
w tym roku, albo w ubiegłym roku, albo jeszcze wcześniej, zakończyć w roku 2018,
ewentualnie doprowadzić do zakończenia w roku 2019, jak to było z nabrzeżem. To była
naprawdę niesamowita praca, wymagająca także dobrej współpracy z wykonawcami, co też
nie było łatwe, bo zawsze po naszej stronie było pilnowanie interesu miasta, a więc
pieniędzy, które mieliśmy na daną inwestycję przeznaczonych w budżecie. Natomiast mogę
tutaj podziękować – na ręce Prezydenta Terebusa – podziękować wszystkim
zaangażowanym w realizację tych projektów, bowiem właściwie wszystkie zakończyły się
sukcesem o czym świadczy wydatkowanie środków właśnie na założonym poziomie.
Szanowni Państwo! Zwróćcie Państwo szczególną uwagę na kolejny slajd, gdzie źródłami –
wydatki majątkowe – i tutaj źródłami finansowania wydatków majątkowych były oczywiście
wspomniane wcześniej środki z Unii Europejskiej, dotacje celowe z budżetu państwa, także
środki własne. W ciągu dwóch lat na rozwój miasta, na inwestycje w Płocku, wydaliśmy 500
milionów złotych, pół miliarda. To są tylko dwa lata, kiedy wykorzystaliśmy możliwości
sięgnięcia po środki unijne – będę to powtarzał także - dzięki dobrej współpracy z
samorządem województwa, z Marszałkiem Adamem Struzikiem, ze służbami, z Mazowiecką
Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych. Bez tego byłoby to niemożliwe. Pół miliarda
złotych tylko w dwa lata przy takim zasobie ludzi jaki pracował w urzędzie i pracuje w
urzędzie od wielu lat. Ci ludzie wykonali niesamowitą pracę. Ja wiem, że czasami czy
Państwo Radni, czy mieszkańcy denerwują się, czy irytują, bo jeszcze ta Ziołowa, tak, bo
jeszcze coś tam, ale przecież naprawdę realizacja inwestycji na poziomie pół miliarda złotych
to była niesamowita praca całego fantastycznego zespołu ludzi. Bez nich, bez tego
zaangażowania, byłoby to po prostu niemożliwe. Oczywiście tutaj także trzeba włączyć
spółki, które również realizowały te zadania. My z budżetu miasta wspieraliśmy spółki
środkami. Spółki pozyskiwały środki również zewnętrzne, środki unijne, posiłkowały się
kredytami. Tam też była niesamowita praca, w części widoczna tutaj, bo w części środki,
które przeznaczaliśmy na aporty do spółek, są tutaj również widoczne i te inwestycje, które
realizowały chociażby Wodociągi, PGO, Komunikacja, w części są tutaj, Inwestycje Miejskie,
MTBS, MZGM, są tutaj również widoczne, bo myśmy z budżetu dawali im środki, do tego oni
dokładali środki pozyskane zewnętrzne, chociażby z BGK, jeśli chodzi o spółki mieszkaniowe,
natomiast czasami także zwrotne w przypadku innych spółek. Zwróćcie Państwo uwagę,
biorąc pod uwagę pół miliarda inwestycji myśmy w ciągu ostatnich dwóch lat skorzystali
raptem tylko z 43,5 miliona kredytu. To naprawdę niewiele biorąc pod uwagę skalę
inwestycji. Nawet nie 10 procent środków przeznaczonych na inwestycje pochodziło właśnie
z kredytów długoterminowych, ewentualnie emisji obligacji. Jeszcze raz dziękuję tutaj Panu
Skarbnikowi za pilnowanie właśnie budżetu miasta, który w ten sposób jest pilnowany.
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Szanowni Państwo! Za chwilę powiem o wydatkach majątkowych, ale to przy okazji kolejnej
części prezentacji. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na różnicę między dochodami
bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli tę różnicę, która pozwoli nam niejako
wykorzystywać nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w perspektywie
realizacji inwestycji w kolejnych latach. Tutaj z jednej strony Państwo mogą powiedzieć: jest
pewien spadek ze 160 do 130, ale jeśli bym wziął inny, kolejny slajd, gdzie między innymi
tak na dobrą sprawę to w ubiegłym roku została skorygowana nadwyżka dochodów
bieżących o kwotę 30 milionów złotych w latach 2016-2017, to ten slajd jest bardziej
prawdziwy i pokazuje pewną stabilną tendencję, którą utrzymaliśmy wzrostową, jeśli chodzi
o właśnie dbanie o tę nadwyżkę, która w perspektywie kolejnych lat, jeśli utrzymamy ten
poziom, będzie stanowiła tę podstawę rozwoju miasta w przyszłości. Ja już nie chcę wracać
do mojej pierwszej rozmowy z Panią Skarbnik, kiedy zostałem prezydentem, kiedy
zapytałem o tę nadwyżkę ile mamy środków własnych na inwestycje i otrzymałem
informację: minus 300 tysięcy. Tak że myśmy w ciągu tych kilku lat z minus 300 tysięcy
zrobili ponad 130 milionów złotych z tą perspektywą, że chcemy oczywiście utrzymać
tendencję wzrostową, ale przynajmniej co najmniej tego rodzaju, na tego rodzaju poziomie
chcemy, ażeby te środki były po prostu utrzymane. Warto zwrócić uwagę na zadłużenie
miasta, bo to jest też ten element o którym często mówimy przy tej okazji. To jest
zadłużenie, które mniej więcej pozostaje na niewiele większym poziomie niż w latach
ubiegłych. Ono nieznacznie wzrosło. Od roku 2015 to raptem, zgodnie z tym slajdem, o
niecałe 16 milionów złotych. Nieco ponad 16 milionów złotych. Czyli, jak widać, nie rośnie
zadłużenie. Ono jest utrzymywane na stabilnym poziomie, czego zresztą potwierdzeniem są
ratingi, które w tym roku otrzymaliśmy, o których powiem nieco później. Kiedy mówimy o
zadłużeniach spółek, razem ze spółkami, bo to też jest często temat poruszany, że jak to
wygląda, jak wygląda zadłużenie spółek, to muszę powiedzieć, że ono jest cały czas
porównywalne z rokiem 2014. Czyli też nie ma jakiegoś skokowego wzrostu. Wręcz
przeciwnie, jest ono utrzymane na tym samym poziomie, a zwróćcie Państwo uwagę jak
wzrosły dochody w tym momencie miasta. To pokazuje też bardzo stabilny, jak gdyby,
poziom zadłużenia, który na dzisiaj pozwala nam nie tylko utrzymać, ale poprawiać ratingi,
ale także sprawia, że jesteśmy bardzo wiarygodni dla naszych partnerów finansowych. To
pierwsza część prezentacji na tyle. Teraz kolejna, gdzie chciałbym kilka zdań poświęcić
właśnie inwestycjom, które zrealizowaliśmy. Będzie pokrótce, bo przecież Państwo doskonale
wiedzą jak te inwestycje w ubiegłym roku wyglądały, natomiast to jest ten czas, kiedy
powinniśmy o nich powiedzieć skoro rzeczywiście 318 milionów złotych wydaliśmy na
inwestycje, z czego 130 to środki zewnętrzne. Bez wątpienia najwięcej działo się na płockich
ulicach. I tutaj jeszcze raz powtórzę: obwodnica. Zakończyliśmy w ubiegłym roku drugi i
trzeci odcinek. W sumie ten drugi i trzeci etap trasy PO, czyli Podolszyce – Orlen kosztował
90 milionów złotych, z czego blisko 72 miliony złotych to środki zewnętrzne, środki unijne.
Trasa dzisiaj Władysława Bartoszewskiego i Macieja Rataja to trasa, która tworzy nowy
kręgosłup komunikacyjny Płocka, ale także otwiera Płock na nowe tereny inwestycyjne. Bez
wątpienia to najważniejsze przedsięwzięcie drogowe. Jeszcze raz dziękuję Wiceprezydentowi
Terebusowi. Jest tutaj Pan Pełnomocnik - tam z tyłu tak cichutko siedzi - Krzysztof
Włodarczyk, któremu siwych włosów przybyło, tam właściwie same ma siwe w tym
momencie te włosy, ale rzeczywiście spędził ostatnie dwa lata między innymi na tej budowie.
Tutaj dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt. Warto w tym momencie
też powiedzieć, że my jak gdyby nie tylko zbudowaliśmy obwodnicę, budując tam mosty,
wiadukty, ale także dzięki temu przebudowaliśmy część ulicy Bielskiej, a co ważne także –
drogi na przemysłowym Kostrogaju. Ja tutaj będę jak mantrę powtarzał – to była inwestycja,
którą trzeba było wykonać, ponieważ przedsiębiorcy nie byli w stanie dalej tam
funkcjonować w takich warunkach w jakich funkcjonowali. Dzięki także współpracy z tymi
przedsiębiorcami, którzy w ilości kilkudziesięciu stworzyli KOK, czyli Komitet Odbudowy
Kostrogaju, dokładnie, dzięki tej współpracy zrobiliśmy rzecz niewyobrażalną, ponieważ
tam setki tirów dziennie, albo tysiące dziennie właściwie, cały czas się przemieszczały, a
myśmy budowali od podstaw te ulice, budowali infrastrukturę podziemną, kanalizacyjną,
także infrastrukturę oświetleniową, drogi rowerowe, chodniki, wszystko właściwie od
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podstaw, na istniejącym, funkcjonującym organizmie. Podziękowania także dla Wodociągów,
które również były tam zaangażowane w realizację tego projektu bardzo, bardzo trudnego,
ale zakończonego naprawdę ogromnym sukcesem, przy wsparciu środków unijnych. Ten
rejon zmienił się nie do poznania. Ja już nie wspomnę o autobusach na cmentarz, które
woziły tamtędy mieszkańców Płocka. Dzisiaj to już wygląda zupełnie, zupełnie inaczej i
bardzo dobrze. Ta obwodnica również została wpięta, przepraszam, ten Kostrogaj został
również wpięty w obwodnicę dzięki czemu w tym momencie obsługa całego przemysłowego
Kostrogaju już nie odbywa się ulicą byłej Gwardii Ludowej a obecnie Narodowych Sił
Zbrojnych, tylko odbywa się właśnie przez obwodnicę, dzięki czemu mieszkańcy tej części
Płocka po prostu mogą funkcjonować w zupełnie, znaczy w dużo bardziej komfortowych
warunkach. Szanowni Państwo! Wodociągi, które wspominałem, realizowały także w tym
rejonie, wspólnie razem z nami, ważny projekt rozdziału kanalizacji. Myśmy tu, MZD
realizowało ulicę Łukasiewicza, natomiast Wodociągi realizowały rozdział kanalizacji w ulicy
Kobylińskiego i w pasażu Nowaka. Staraliśmy się tak zsynchronizować te prace, żebyśmy
mogli je skończyć w roku ubiegłym wykorzystując też środki unijne, bo akurat projekt
przebudowy ulicy Łukasiewicza był z Projektu Mobilności Miejskiej, z tego samego projektu z
którego kupiliśmy 50… 25 autobusów i wybudowaliśmy parking, a także zbudowaliśmy część
dróg rowerowych. To był bardzo ważny projekt. Jeszcze raz przepraszam za utrudnienia, ale
dzisiaj ulica Łukasiewicza na odcinku właściwie od ulicy Tysiąclecia aż po rondo - to chyba to
rondo w ulicy Długiej, tak, bo ono jest takie jakieś, nie do końca, Szanowni Państwo, jak
widać okrągłe, ale to też powiem, nie wiem, czy Państwo wiedzą dlaczego – ponieważ tam
drzewo rośnie i dlatego ono nie jest w pełni okrągłe, ponieważ tam jest potężne drzewo,
które uratowaliśmy. To pokazuje, że nad każdym nawet drzewem pochylamy się. (niezrozumiały
głos z sali) Też, ale też jest… Dokładnie tak, masz rację. W każdym razie to sprawia, że
rzeczywiście ogromne prace wykonane tam zakończyły się w roku ubiegłym, a w tym roku
mogliśmy wejść już z kolejnym etapem właśnie w ulicę Tysiąclecia, przebudowę ulicy
Tysiąclecia, ale także rozdział kanalizacji w ulicy Tysiąclecia. Nie zapominaliśmy także – o,
tutaj jest Kobylińskiego i Pawła Nowaka, prace, które w ubiegłym roku były także
realizowane - ale nie zapominaliśmy także o drogach osiedlowych. Tutaj ulica Borowicka,
która zaczęła się w ubiegłym roku, skończyła w roku bieżącym, ale także zakończyliśmy na
przykład ulicę Rozego i Kołłątaja. Niby nieduża, osiedlowa, ale ważna inwestycja dla tego
osiedla położonego – domków jednorodzinnych – przy ulicy Otolińskiej. Także ulica Górna,
Filtrowa, dzięki czemu lepiej komunikujemy się dzisiaj z całym osiedlem przy ulicy Górnej.
Fragment ulicy Zielonej. Tutaj także rozpoczęliśmy pewne działania, w części nawet
skończyliśmy, ale jeszcze będziemy kontynuować, czy chociażby łącznik między Dworcową i
Otolińską, przebudowa ulicy 3 Maja i Pięknej – też wspólnie z Wodociągami, które tam robiły
rozdział kanalizacji. To działo się na ulicach. To oczywiście wymienione niektóre inwestycje.
Natomiast nie tylko te inwestycje, także budowaliśmy alternatywę dla samochodów
osobowych w postaci poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej. Tutaj
korygowaliśmy niektóre trasy, zwiększyliśmy częstotliwość wybranych kursów, przede
wszystkim dzięki zakupie dwudziestu pięciu nowych nowoczesnych, klimatyzowanych i
hybrydowych autobusów, z czego część przegubowych, długich – takich jest osiem, a
standardowych siedemnaście. W ramach Programu Mobilności Miejskiej, w ramach tego
samego programu także między innymi zbudowaliśmy parking przy ulicy Bielskiej, a także
część dróg rowerowych. Reszta dróg rowerowych była zbudowana przy wsparciu z innego
programu unijnego. W efekcie na budowę nowych dróg rowerowych wydaliśmy kilkanaście
milionów złotych. Powstały drogi rowerowe w ulicy Mickiewicza, Tysiąclecia, Dobrzykowskiej,
Popłacińskiej, Portowej, także w alei Broniewskiego. Wyremontowana została droga
rowerowa wzdłuż ulicy Mostowej i dokończona – tu akurat fragment – w alei Kobylińskiego. I
to co chyba najważniejsze, co sprawiło że rower miejski stał się tak dużym sukcesem –
zbudowaliśmy magistralę rowerową, która połączyła Podolszyce z centrum miasta. W efekcie
ponad siedemdziesiąt kilometrów dróg rowerowych. Jeszcze raz podziękowania dla
wszystkich tych, którzy koordynowali te działania i prowadzili, także dla wykonawców.
Szanowni Państwo! Ten rower miejski cieszy się ogromną popularnością. Podsumowaliśmy to
kilka razy. To jest fantastyczna sytuacja, gdzie z jednej strony działania inwestycyjne
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przekładają się po prostu na jakość i komfort życia mieszkańców, którzy korzystają z danej
im możliwości alternatywy i właściwe gremialnie przesiedli się na rowery, wykorzystując tę
możliwość. Natomiast naszym wyzwaniem jest cały czas kampania informacyjna dotycząca
bezpieczeństwa, o czym wspomniała jeszcze wcześniej Pani Przewodnicząca Daria
Domosławska, bo tutaj cały czas musimy się uczyć obecności zwiększonej liczby
rowerzystów właśnie na naszych ulicach. Szanowni Państwo! Pamiętamy także i o
unowocześnianiu bazy oświatowej. Nie zawsze jest to związane z dużymi wydatkami,
natomiast trzeba pamiętać, że właśnie w roku 2018 między innymi powstało boisko przy
Szkole Podstawowej nr 3 - to jest boisko ze sztuczną nawierzchnią, natomiast przy Szkole
Podstawowej nr 18 wyrosła nowa sala gimnastyczna. Natomiast wiele szkół musieliśmy
dofinansować, ażeby zmodernizować pracownie, dostosować szkoły do reformy edukacji,
która wchodziła, znaczy weszła właściwie w życie i trwała. Do tego jeszcze – tam gdzie było
to możliwe – zmodernizowaliśmy place zabaw, chociażby przy Miejskim Przedszkolu nr 10.
Nowe boiska są w tej chwili przy Miejskim Przedszkolu nr 34 w Imielnicy.
Zmodernizowaliśmy, wyposażyliśmy bibliotekę w Małachowiance. Z budżetu obywatelskiego
zostały zakupione trzy busy dla naszych szkół. Natomiast kończymy w tej chwili już
modernizację Miejskiego Przedszkola nr 6, a zakończyliśmy w tym roku, w ubiegłym roku
trwała modernizacja, budowa właściwie placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy
Południowej. To chociażby modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 6, która właśnie w tej
chwili dobiega końca. Bardzo wiele działo się w budownictwie, tutaj przede wszystkim w
rewitalizacji Starego Miasta. Z jednej strony przy ulicy Kleeberga oddaliśmy - dzięki
zaangażowaniu MTBS - blok z mieszkaniami na start i tutaj koszt ponad pięć i pół miliona
złotych. Na osiedlu Miodowa Jar powstał nowy blok z mieszkaniami komunalnymi. Natomiast
dla mnie szczególnie ważna, szczególnie istotna to właśnie renowacja i przebudowa
północnej pierzei ulicy Sienkiewicza realizowana tutaj przez spółki miejskie, przez MTBS i
MZGM. Dzięki temu rozpoczęliśmy ważny bardzo proces właśnie rewitalizacji tej części
miasta. Jestem przekonany, że w perspektywie najbliższych kilku lat będziemy cieszyć się
efektami tej rewitalizacji nie tylko w postaci wyremontowanych kamienic, ale przede
wszystkim mieszkańców, którzy będą na Starym Mieście funkcjonować. Nowy budynek
otrzymał także POKiS. O tym wspomniał w swoim wystąpieniu Pan Przewodniczący
Pogonowski. Rzeczywiście jakość funkcjonowania POKiS w tym momencie jest zupełnie inna,
inne perspektywy rozwoju, które POKiS w tym momencie wykorzystuje. Wspomniała Pani
Przewodnicząca Domosławska znowu o kwestiach bezpieczeństwa. Ja również bardzo
dziękuję za współpracę wszystkim służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo – tu
zarówno straży miejskiej, policji, jak i straży pożarnej. Myśmy konsekwentnie, razem z
Wydziałem Zarządzania Kryzysowego – jest Pan Dyrektor Piątkowski, też zawsze skromny,
cichy w kącie – ale bardzo, bardzo dziękuję na jego ręce wszystkim osobom
odpowiedzialnym za dbanie o bezpieczeństwo. Współpracowali i to bezpieczeństwo –
współpracowali ze służbami – i o to bezpieczeństwo dbali, między innymi poprzez
dofinansowanie policji zakupu służbowego samochodu, budowę strażnicy na Radziwiu, która
została oddana, czy chociażby wykonanie różnych elementów wyposażenia. Warto
wspomnieć właśnie o tej zakupionej dla WOPR łodzi z budżetu obywatelskiego za blisko 400
tysięcy złotych. Kolejna rzecz to też bardzo, bardzo istotna i sądzę, która będzie priorytetem
dla nas wszystkich w perspektywie kolejnych lat. To oczywiście tereny zielone, inwestycje w
tereny zielone, rekreacyjne. To zdjęcie z nowego pasażu Roguckiego z nowymi terenami,
także przyległymi, ale także nową, funkcjonalną, publiczną toaletą. Koszt zainwestowany w
te nasadzenia przede wszystkim, ale także zmianę całego pasażu, to 7.700.000, z czego
4.600.000 dofinansowanie unijne. Ale zmienialiśmy także tereny rekreacyjne w centrum
miasta, między innymi wyeksploatowane boisko przy ulicy Hermana również zazieleniło się i
stało się takim terenem otwartym dla mieszkańców, czy skwer przy ulicy Kochanowskiego
również zupełnie inaczej w tej chwili wygląda. Już po raz kolejny o wybiegu „Psim uśmiechu”
dla psów również z BOP nie będę wspominał, ale rzeczywiście częstotliwość odwiedzin
mieszkańców tego terenu wskazuje, że to był strzał w dziesiątkę. Szanowni Państwo,
natomiast bez wątpienia takim ukoronowaniem inwestycji w tereny zielone, rekreacyjne jest
budowa wiślanych bulwarów, która zakończyła się na przełomie roku 2018/2019. Część
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pieniędzy zapłaciliśmy jeszcze w 2018, część w 2019. Tutaj, jak widać, od właściwie dnia
otwarcia, nawet przed otwarciem, tereny rekreacyjne na nabrzeżu cieszą się ogromną
popularnością. I w tym momencie, jeśli dodam, że przy tak dużej skali inwestycji finanse
miasta pozostały, bym powiedział, nie tylko na stabilnym poziomie, bo zadłużenie – tak jak
wspomnieliśmy – wzrosło w perspektywie tych dwóch lat i wydania prawie miliarda złotych,
czy prawie miliarda złotych, o zaledwie 44 miliony złotych, ale potwierdzeniem tej stabilności
jest przede wszystkim fakt, że Fitch Ratings zmienił perspektywę Płocka ze stabilnej na
pozytywną, a podniósł długoterminowy rating krajowy Płocka z AA na AA+. I już tak na
zakończenie. Szanowni Państwo! To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie naprawdę
bardzo ciężka praca całego zespołu ludzi. Tego zespołu, który prawie w komplecie siedzi
właśnie tam. Siłą prezydenta jest jego drużyna. Drużyna, która nie wygląda tylko tak, bo tak
naprawdę za nimi wszystkimi stoją kolejne osoby bardzo zaangażowane na kolejnych swoich
funkcjach, które sprawują dla dobra i dla przyszłości naszego miasta. To ogromny skok
cywilizacyjny, który wykonaliśmy w tych ostatnich dwóch latach. Rzeczywiście widoczny jest
na ulicach miasta. Ale powtórzę jeszcze raz – nie byłoby to możliwe, gdyby nie właśnie ci
ludzie, którym chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Niektórych wymieniłem,
niektórych nie wymieniłem. Ale oni stoją na czele wielu jednostek, spółek, wydziałów, za
które czują się odpowiedzialni i tę odpowiedzialność wyrażają w swojej ciężkiej pracy
każdego dnia dla dobra przyszłości naszego miasta. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję także
oczywiście Państwu Radnym na czele z Panem Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącymi,
radnymi także poprzedniej kadencji, bo to także ich sukces, także Państwa sukces. Bardzo
dziękuję za każde zaangażowanie, każdą interpelację, każdą czasami nawet i krytykę, która
sprawia, że dzięki temu miasto może funkcjonować lepiej i coraz piękniej wyglądać. Dziękuję
również radom osiedli. Już tam właściwie nikogo nie ma z rad osiedli chyba, natomiast… A,
są Panie tutaj niżej, tak, bo tam - na dole - to już Pani Dyrektor została, natomiast tutaj są
Panie. Jeszcze dziękuję tym, którzy zostali, jeszcze są, bo mam świadomość, ze ta
współpraca i czasami też trudne, ale zawsze owocne spotkania na osiedlach, pozwalają
zmieniać rzeczywistość najbliżej mieszkańców. Tak że bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję
wszystkim osobom zaangażowanym, wszystkim mieszkańcom, którzy na dobrą sprawę czują
się związani z naszym miastem i często na sesjach, ale nie tylko, na różnego rodzaju
spotkaniach podpowiadają, sugerują i są gotowi do pracy na rzecz naszego miasta w formule
chociażby stowarzyszeń, które działają w Płocku i które staramy się wspierać na różnych
płaszczyznach bez względu na to, czy zajmują się pomocą społeczną, sportem, kulturą,
seniorami, dziećmi. Bez nich rzeczywiście trudno byłoby zrealizować tak duży budżet z tak
dużą korzyścią dla mieszkańców Płocka. Jeszcze raz bardzo dziękuję.”
(prezentacja stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, jeszcze uwaga techniczna. Ponieważ mamy
na auli atmosferę wczorajszą tropikalną, Państwo Radni mają przed sobą pojemniki z wodą,
natomiast zaproszeni goście w większości nie ja informuję, że przy wejściu na sali są
dystrybutory z wodą, ewentualnie piętro niżej jest barek, gdzie można inne napoje chłodzące
bezalkoholowe kupić. Proponuję – dbajmy o zdrówko! Rozpoczynam dyskusję nad
sprawozdaniem finansowym oraz nad wnioskiem o udzielenie absolutorium. Kto z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pan Przewodniczący Tomasz Kominek jako
pierwszy, proszę.”
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Państwo Radni! Drodzy Mieszkańcy Płocka! Sesja absolutoryjna, ostatnia sesja przed
przerwą wakacyjną, to zawsze dla naszego klubu czas pewnych podsumowań i moment
zastanowienia się nad tym co udało się zrobić oraz jakie wyzwania są jeszcze przed nami.
Niewątpliwie rok 2018 był szczególnym rokiem dla wszystkich tych, którzy wykonują
samorządową służbę. 21 października 2018 roku obecnemu Prezydentowi Miasta Płocka
zaufało ponad trzydzieści jeden tysięcy osób, co stanowi zdecydowaną większość głosujących
mieszkańców Płocka w tychże wyborach samorządowych. Tym samym Pan Andrzej
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Nowakowski zdobył najważniejsze wotum zaufania, zarówno za 2018 rok, jak i całą
poprzednią kadencję samorządu. Szanując wolę mieszkańców Płocka należy dziś z pełną
odpowiedzialnością zagłosować za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Płocka. Cieszymy
się i bardzo dziękujemy, że mieszkańcy Płocka obdarzyli zaufaniem również nas, radnych
Płocka, współtworzących sukces prezydenta, rozwój miasta i jego wizerunek na tle innych
samorządów. Chciałbym podkreślić fakt, iż 22 listopada 2018 roku osobiście podpisałem
porozumienie koalicyjne z Prezydentem Miasta Płocka na najbliższą kadencję po to, żeby
wspólnie odpowiadać za płocki samorząd. To efekt bardzo dobrej współpracy zarówno w
2018 roku, jak i całej poprzedniej kadencji, oczywiście przy dużym wsparciu samorządu
województwa mazowieckiego na czele z Panem Adamem Struzikiem Marszałkiem
Województwa Mazowieckiego. Nasze wspólne działania przyczyniają się do rozwoju
kochanego Płocka. Zobowiązaliśmy się do dalszego współdziałania na wszystkich obszarach z
przekonaniem, że będzie to dobra współpraca służąca mieszkańcom Płocka. Dziś poruszając
się po całym Płocku naocznie można stwierdzić, że wybraliśmy właściwy kierunek. Widzimy
zrealizowane największe inwestycje, te z 2016, 2017, 2018 roku, podkreślając budowę trasy
północno-zachodniej potocznie nazywanej w jednym kierunku PO – Podolszyce-Orlen. Nasz
klub nie ma nic przeciwko, żeby w przeciwnym kierunku nazywać PSL – pomiędzy stadionem
a Leroy Merlin, czy ulicy Przemysłowej, modernizację nabrzeża wiślanego i wiele innych oraz
realizację długo oczekiwanego procesu, procesów – tak naprawdę – które wspólnie
zaplanowaliśmy na 2019 rok: rozpoczęcie ulicy Kilińskiego, dalszy etap ulicy Tysiąclecia,
wyłonienie wykonawcy na remont mostu, czy modernizację placu Mościckiego. To tempo
chyba po raz pierwszy w tym roku, pierwszym powyborczym, w zasadzie według nie tylko
nas, ale wielu mieszkańców, w ogóle nie spada. To jest naprawdę ewenement. Oczywiście,
Szanowni Państwo, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Warto
jeszcze raz pochylić się nad długo oczekiwanymi procesami inwestycyjnymi, ze szczególnym
uwzględnieniem i próbą wygospodarowania środków na modernizację ulicy Granicznej. W
spółce Inwestycje Miejskie leży od wielu lat gotowy projekt modernizacji „Szklanki” przy Al.
Kobylińskiego. Szkoda, że na dziś nie udało się go zrealizować. Warto również, żebyśmy
wszyscy samorządowcy jeszcze mocniej skupili się nad drobnymi potrzebami. Czasami te
remonty chodników, ławek, montaż znaków, czy progów zwalniających oraz małych placów
zabaw, często zgłaszanymi przez mieszkańców, czy rady osiedla, czy stowarzyszenia, czy
społeczników zmieniają w sposób znaczący życie na poszczególnych osiedlach w Płocku. Na
koniec już, bo tak naprawdę wszystko to co miało być powiedziane zostało dziś powiedziane,
chcielibyśmy podziękować wszystkim mieszkańcom naszego miasta, samorządowcom,
społecznikom, ponieważ rozwój Płocka w dużej mierze zależy właśnie od całej społeczności
miasta. Zapewniam w imieniu całego klubu o dalszej otwartości na współpracę ze wszystkimi
środowiskami, którym dobro naszego miasta leży na sercu. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Pani Przewodnicząca Iwona Krajewska, proszę.”
Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Szanowny
Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Goście!
Mieszkańcy! Dziś zatwierdzamy sprawozdanie finansowe Gminy-Miasta Płock wraz ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok. Z dokumentów, które nam
przed chwilą przedstawiono wynika, że ponad miliardowy budżet miasta w 2018 roku został
rozdysponowany na podstawie dobrego planu, jego realizacji oraz z pełną starannością
wykonania zamierzonych celów. Budżet 2018 roku był budżetem wyjątkowym, który wyniósł
przeszło miliard złotych. Najistotniejszymi wydatkami bieżącymi w budżecie miasta w 2018
roku tradycyjnie były wydatki na oświatę, wychowanie, edukację, edukacyjną opiekę
wychowawczą, pomoc społeczną, politykę społeczną, administrację publiczną, gospodarkę
mieszkaniową, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną i tym podobne. Ja chciałabym zwrócić
Państwa uwagę na pierwotny plan wydatków majątkowych, które zabezpieczyliśmy na kwotę
339.100.000 złotych, pierwszy nasz plan, a udało nam się zrealizować blisko 95 procent tego
planu, to jest blisko 320 milionów złotych. Tak wysokiego wskaźnika realizacji wydatków
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majątkowych w mieście Płocku jeszcze nie mieliśmy. To był wyjątkowy w historii naszego
miasta budżet, który przeznaczyliśmy przede wszystkim na rozwój infrastruktury drogowej,
ale również ścieżek rowerowych, przepięknej alei Roguckiego, czy latami oczekiwanej nowej
siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, czy modernizacji nabrzeża wiślanego, które
otworzyliśmy już w tym roku. Ogromne znaczenie oczywiście miały źródła finansowania tych
wydatków majątkowych. Udało nam się zabezpieczyć ponad połowę wydatków przede
wszystkim ze środków Unii Europejskiej, czy wyemitowanych obligacji. W ubiegłym roku
przeszło 140 milionów złotych stanowiły środki własne, ale kolejne blisko 130 milionów
pochodziły z Unii Europejskiej. Prawie tyle samo środków udało nam się pozyskać z samej
Unii na realizację naszych inwestycji co sami przeznaczyliśmy. Podstawę rozwoju miasta
stanowią środki na wydatki majątkowe o których już wcześniej mówiłam. Zauważcie
Państwo, w ostatnich latach widoczna jest tendencja wzrostowa nadwyżki dochodów
bieżących nad wydatkami bieżącymi. Świadczy to o dobrym, odpowiedzialnym,
przemyślanym zarządzaniu posiadanymi zasobami. Dzięki temu miasto z roku na rok
zwiększa środki własne przeznaczone na wydatki majątkowe, to znaczy na drogi, chodniki,
alejki, place zabaw i inne ważne dla mieszkańców, często bardzo oczekiwane inwestycje.
Panie Prezydencie! Panowie Prezydenci! A przede wszystkim Panie Skarbniku! Gratuluję
prowadzenia tak dobrej polityki finansowej miasta i dziękuję. Panie Przewodniczący! Panie
Prezydencie! Wysoka Rado! Powiem szczerze, że dzisiejsze głosowanie nad dokumentami
sprawozdawczymi dotyczącymi budżetu 2018 roku jest dziś zabiegiem, powiedziałabym,
czysto technicznym. Podobnie jak czysto technicznym zabiegiem będzie głosowanie nad
przyznaniem absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego. Z
obserwacji widzę, że płocczanie oczekują takiego stylu sprawowania władzy, w pełni
akceptują plan działania i jego realizację czego wyrazem było wybranie prezydentem miasta
Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego na kolejną, trzecią już kadencję w pierwszej turze
przez mieszkańców Płocka. Dziś, niespełna rok od wyborów, Prezydent tak jak zapowiedział
podczas swojej kampanii wyborczej, konsekwentnie realizuje swoją politykę prowadzenia
miasta. Mam świadomość tego, że płocczanie są ludźmi mądrymi, słuchają, że analizują
każdą wypowiedź, że te wypowiedzi są również przedmiotem wielu dyskusji i myślę że
płocczanie mieli świadomość tego, że wybierają prezydenta, który przede wszystkim do
budżetu, do publicznych pieniędzy będzie podchodził w sposób bardzo racjonalny, wyważony,
mądry, a przede wszystkim przewidziany analizą konsekwencji za tym idących. Klub Radnych
Koalicji Obywatelskiej Platforma.Nowoczesna bez wątpienia zatwierdzi sprawozdanie
finansowe Gminy-Miasta Płock oraz sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Płocka za
2018 rok oraz jednomyślnie przyzna absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu. Panie Prezydencie! Panowie Prezydenci! Serdecznie gratuluję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo. Pani Radna Teresa Kijek, proszę bardzo.”
Pani Radna Teresa Kijek powiedziała: „Szanowni Państwo! Nawiążę do wypowiedzi Kolegi
Radnego z mojego osiedla Pana Tomasza Kominka i powiem w imieniu własnym tak.
Rzeczywiście cieszy realizacja interpelacji jakie wspólnie złożyliśmy w sprawie osiedla
Radziwie. Cieszy budowa ulicy Strażackiej, Okopowej, za chwilę Kolejowej. Cieszy
przeznaczenie budynku po byłym gimnazjum na potrzeby dzieci Szkoły Podstawowej nr 5,
czy podejmowane ostatnio działania nad przeniesieniem filii bibliotecznej Książnicy Płockiej
do budynku Szkoły Podstawowej nr 5. Długo oczekiwany remont mostu to również, między
innymi, odpowiedź na nasze interpelacje. Dziękuję Panom Prezydentom za wpisanie tej
pozycji do budżetu miasta, a Państwu Radnym za uchwalenie środków na wyżej wymieniony
remont mostu. W tym miejscu również chciałabym podziękować Radnej Pani Wioletcie Kulpa
za szczególne zaangażowanie w sprawie pozyskiwania środków finansowych na remont
mostu z budżetu państwa. I powiem tak – taka współpraca miasta i rządu bardzo mnie
cieszy. Co mnie martwi? Martwi mnie przedłużająca się decyzyjność w sprawie gazyfikacji
lewobrzeżnego miasta Płocka. Wiem że to są gwarancje, że to są aneksy, że porozumienia.
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Są to trudne sprawy. Ale mam nadzieję, że już wkrótce otrzymamy – my mieszkańcy – taką
decyzję jakiej oczekujemy w tej części miasta. Bardzo dziękuję za uwagę.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo
Pani Radnej. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby zabrać głos nad tymi dwoma
punktami? Nie widzę. Przechodzimy zatem, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu.”

2. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania
Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok (druk nr 166):
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta
Miasta Płocka za 2018 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym
przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta,
Punkt drugi został omówiony wspólnie z punktem pierwszym.
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata
2019-2039 (druk nr 172),
oraz
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr
173),
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 172 stanowi załącznik
nr 19 do niniejszego protokołu.
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 173 stanowi załącznik nr
20 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt trzeci –
projekt uchwały na druku numer 172 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy-Miasto Płocka na lata 2109-2039 i tradycyjnie proponuję połączyć to z kolejnym
punktem – druk numer 173, projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka
na rok 2019. Do obydwu dokumentów są autopoprawki, które Państwo Radni otrzymali.
Pierwszy głos w dyskusji Pani Radnej Wioletty Kulpa, proszę bardzo.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Cieszy oczywiście fakt, jeśli chwalimy się wysokim
budżetem, szczególnie po stronie dochodów, to oczywiście w tym budżecie, w tych zmianach
możemy również pochwalić się wzrostem o siedem i pół miliona złotych z tytułu udziału w
podatku CIT od osób prawnych, który otrzymujemy również ze strony rządowej, bo to jest
też efekt pracy rządu, który ma odzwierciedlenie również w budżecie miasta Płocka. Czyli
możemy więcej wydatkować, ponieważ więcej środków wpływa do budżetu gminy z budżetu
państwa. Tym samym chciałabym się zapytać, ponieważ dzięki temu, że macie Państwo
środki zarówno z CIT-u, jak i otrzymaliście środki od Ministerstwa Finansów - zgodnie z
informacją z 31 maja - na remont mostu, rozdysponowaliście Państwo te środki, jakby nie
będę wnikać w poszczególne pozycje, bo część jest oczywiście zasadnych, między innymi w
związku z remontami, natomiast rozdysponowaliście Państwo - za chwilkę przejdę do tej
strony – kwotę z tych środków również na „Disco nad Wisłą”. Czy tego koncertu Państwo nie
planowaliście? Gdyby Państwo nie otrzymali środków z ministerstwa, czy też z udziału, z
tytułu podatku od osób prawnych, to nie zorganizowalibyście Państwo disco nad lotniskiem…
tego festiwalu disco polo? I druga kwestia, która jest praktycznie w końcowej części
autopoprawki – przesuwacie Państwo środki w wysokości siedem i pół tysiąca z klubów
sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej… Przepraszam, to nie to. To jest wyżej.
Przesuwacie Państwo 42 tysiące w ramach zadań Wydziału Promocji, ze współpracy z
płockimi klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej w kwocie 20 tysięcy i
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przesuwacie również kwotę 22 tysiące z obiektów sportowych i sportowo-rekreacyjnych na
promocję miasta Płocka w celu zabezpieczenia środków na realizację wyżej wymienionego
zadania. Chciałabym wiedzieć co będzie konkretnie realizowane w ramach zwiększenia
środków promocji miasta Płocka za kwotę 42 tysięcy złotych, które niejako odbieracie
Państwo płockim klubom sportowym. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan
Przewodniczący Tomasz Kominek, proszę.”
Pan Radny Tomasz Kominek powiedział: „Szanowni Państwo! Ja bardzo krótko w kwestii
autopoprawki. Kilka miesięcy temu samorząd województwa mazowieckiego ogłosił taki
projekt poprzez kilka programów wsparcia w łącznej kwocie 80 milionów złotych dla gmin,
dla powiatów, dla miast i między innymi w tych programach znalazł się pewien instrument
wsparcia zadań, które są ważne dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. I
cieszę się, że na łączną kwotę, która została przeznaczona, czyli 30 milionów złotych na całe
Mazowsze, Płock pozyska za chwilę, znaczy podpisze umowę, bo już pozyskał, łączną kwotę
czterech milionów złotych z budżetu Mazowsza. Jest to najwyższa kwota z budżetu
Mazowsza, którą Płock pozyskał z ostatnich latach na budowę dróg w Płocku. Tym bardziej
się cieszę, że te pieniądze zostaną przeznaczone na ulicę Kolejową i Krakówka. I bardzo chcę
podziękować zarówno Panu Dyrektorowi Tomaszowi Żulewskiemu i Panu Prezydentowi
Jackowi Terebusowi za to, że tak doskonale przygotowali wniosek à propos właśnie
pozyskania tych czterech milionów. Serdecznie dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę z Państwa Radnych, zatem Pan
Skarbnik Wojciech Ostrowski, proszę.”
Pan Wojciech Ostrowski Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Ja tylko odpowiem.
Rzeczywiście w pierwotnym planie, z tego co wiem, w POKiS „Disco nad Wisłą” nie było. Te
pieniądze jakby są przeznaczone na festiwale i one akurat nie są koniecznie z tego CIT, bo
jak Pani Radna widzi, to siedem i pół miliona rozdysponowaliśmy na wydatki majątkowe, a to
są z oszczędności w innych pozycjach bądź też ze zwiększenia dochodów w innych
pozycjach. Tak że myślę że to pewnie możemy sobie tak przerzucać się, że to jest z CIT czy
nie z CIT. Po prostu tego festiwalu w pierwotnym planie POKiS nie było. Natomiast co do
przeniesienia tego sportu, tych pieniędzy ze sportu, z tego co wiem są to oszczędności po już
konkursowe. To tutaj natomiast na co to już myślę że Pan Prezydent Siemiątkowski
odpowie.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pan
Prezydent Roman Siemiątkowski, proszę.”
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja może
poproszę Panią Dyrektor Mierzejewską, bo to są pieniądze sponsorskie, one są przesuwane.
Pani Dyrektor Mierzejewska szczegółowo wyjaśni tę sprawę.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo,
Pani Dyrektor.”
Pani Edyta Mierzejewska Dyrektor Wydziału Promocji i Sportu powiedziała: „Dzień dobry
Państwu! To są środki sponsorskie częściowo, które wpłynęły na zadania sportu, przesuwamy
je. To są pieniądze w wysokości 12 tysięcy, przesuwamy je na zadania promocyjne,
natomiast drugą część stanowią – tak jak Pan Skarbnik powiedział – oszczędności z zadania,
które zrezygnowała z wykonania zadania dotacyjnego Fundacja Modern Sport, natomiast my
wykorzystaliśmy te środki pozostałe, wykorzystamy w działaniach promocyjnych. W tej
chwili też rozstrzygnęliśmy konkurs notabene, jeśli chodzi - przepraszam – o zadania
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rozstrzygamy konkurs. Do wczoraj było zgłaszanie ofert. Tak że nie brakuje tych
na sport i za chwilę będzie rozstrzygnięcie konkursu, więc wszystkie założenia
są na bieżąco realizowane, więc nie może tu być mowy o jakimś zabieraniu
ze sportu.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję, Pani
Dyrektor. Ponownie pytanie Pani Radna Wioletta Kulpa.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ja nigdzie nie wymieniałam kwoty 12 tysięcy. Tu
są dwie pozycje: współpraca z płockimi klubami sportowymi 20 tysięcy i jak mniemam, chcę
wiedzieć żeby Pani doprecyzowała, chodzi o to, że jakaś jedna z organizacji zrezygnowała ze
współpracy. (Pan Dyrektor Edyta Mierzejewska powiedziała: „Tak, ale ja mówię o łącznej
kwocie.”) Ale sekundkę, chcę skończyć zdanie. Natomiast druga pozycja: obiekty sportowe i
sportowo-rekreacyjne 22. Jak mniemam z Pani wypowiedzi jest to kwestia oszczędności na
tej pozycji, czyli jak rozumiem do końca 2019 roku nigdy nie będziemy w zmianach
budżetowych zwiększać środki na funkcjonowanie obiektów sportowych i sportoworekreacyjnych, ponieważ teraz mamy oszczędności i Pani twierdzi, że więcej tych środków
nie będzie potrzeba. To jest jedna kwestia. Natomiast, jeśli 42 tysiące przesuwamy na
promocję miasta Płocka – to nie jest mała kwota pieniędzy w stosunku do całego Państwa
budżetu promocji – chciałabym wiedzieć konkretnie na jaki cel zostaną przeznaczone te
środki, nie ogólnie, że działania promocyjne, tylko jeśli Państwo macie jakieś
zapotrzebowanie na kwotę około 42 tysięcy, czy 40 tysięcy to chciałabym wiedzieć
konkretnie na co będą przeznaczone.”
Pani Edyta Mierzejewska Dyrektor Wydziału Promocji i Sportu powiedziała: „Chociażby
planujemy odnowienie naszego brandingu, więc po części na pewno na to. (z sali Pani Radna
Wioletta Kulpa powiedziała: „Brandingu gdzie?”) Słucham? (z sali Pani Radna Wioletta
Kulpa powiedziała: „Rozumiem, że zewnętrzny, tak?”) Tak, który jak Pani zapewne wie… (z
sali Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Czyli roll-upy, wszystkie jakieś reklamowe.”)
Balony, tak, banery, tego typu rzeczy, między innymi oczywiście.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania do tych dokumentów? Nie widzę.
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.”
5. likwidacji Rodzinnego Domu
Budżetowej (druk nr 167),

Dziecka

Nr

3

w

Płocku

–

Jednostki

Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 167.
6. wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta
Płocka (druk nr 170),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt szósty,
projekt uchwały na druku numer 170 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków
komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. Czy tutaj są potrzebne jakieś dodatkowe
wyjaśnienia? Pani Radna Wioletta Kulpa, proszę.”
Pani Radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Chodzi mi nie tyle konkretnie o tą uchwałę, ale
związaną z przystankami. Bo jakiś czas temu Państwo zrezygnowaliście albo bardziej
ograniczyliście trasę linii numer 15 i tym samym lokalizację przystanków. Chodzi mi o
mieszkańców ulicy Żyznej i Boryszewskiej. Niestety mieszkańcy… Tak naprawdę tam
powstają bardzo duże osiedla domów wielorodzinnych i chciałabym się zapytać jak Państwo
uważacie, że powinni oni jakby komunikować się z przystankami, czy z liniami
autobusowymi? Jeśli chcemy, żeby ci mieszkańcy również korzystali z transportu publicznego
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to proszę mi wyjaśnić w jaki sposób oni tam dojdą, bo tam trzeba pokonać drogę około
nawet tysiąca, półtora tysiąca metrów, żeby dość do tego przystanku. Jeśli mówimy o
nowych osiedla to są młode rodziny, które mają dzieci i te dzieci muszą dotrzeć do szkoły.
Jeśli chcemy, żeby ci mieszkańcy czuli się dobrze w naszym mieście, to dobrze byłoby
zadbać o to, żeby ta linia nr 15 była w jakiś sposób komunikatywna z innymi przystankami,
żeby mogli dotrzeć do lokalizacji swoich szkół, nie wiem, przychodni i przedszkoli, miejsc
pracy. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tym momencie? Pan Prezydent, proszę bardzo.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja tylko odpowiadając na
pytanie Pani Radnej Kulpy chciałbym poinformować, że pracujemy w tym momencie nad
ulicą Boryszewską i zaproponujemy w niedługim czasie Państwu Radnym kompleksowe
rozwiązanie tego problemu. Na dzisiaj to, które jest, to jest tymczasowe. Zakładamy, że
docelowo rzeczywiście będziemy skutecznie obsługiwać także i to osiedle o którym Pani
Radna wspomniała.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie. Nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie. Przechodzimy do kolejnego
punktu.”
7. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów (druk nr 171),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 171.
8. przyjęcia programu samorządowego dla Miasta Płocka
niepełnosprawna w społeczności lokalnej” (druk nr 174),

„Osoba

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt ósmy –
projekt uchwały na druku numer 174 w sprawie przyjęcia programu samorządowego dla
Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”. Pan Prezydent, proszę
bardzo.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Zapewne ten projekt uchwały podczas dzisiejszej sesji nie wydaje się jakiś
szczególnie wyjątkowy i ważny, biorąc pod uwagę rzeczywiście z jednej strony absolutorium,
z drugiej strony wotum zaufania, ale dla mnie jako prezydenta on jest naprawdę bardzo
istotny i bardzo ważny. Dlatego chciałbym podziękować za przygotowanie tego projektu
uchwały wszystkim osobom zaangażowanym, a z drugiej strony podziękować wszystkim
tym, którzy w Płocku zabiegają o to, by społeczność osób z niepełnosprawnością
rzeczywiście czuła się jak u siebie, czuła się niewykluczona, ale właśnie w pełni afirmowana,
a tym bardziej że jest to społeczność, która obejmuje około dziesięciu tysięcy osób. Dlatego
dziękuję wszystkim instytucjom, osobom zaangażowanym w to, by te osoby żyły na
odpowiednim, godnym poziomie. I tutaj chciałbym podziękować Wydziałowi Wspierania
Inicjatyw Społecznych, Referatowi Rzecznika Osób Niepełnosprawnych na czele z Panem
Tomaszem Gorczycą. Szanowni Państwo! Ten niepozorny, z tyłu siedzący człowiek, to
naprawdę bardzo oddany od wielu, wielu, wielu lat, człowiek dla osób niepełnosprawnych,
zaangażowany we wszystkie właściwie projekty, nieprzechodzący obojętnie obok nikogo kto
potrzebuje pomocy, spinający zarazem osoby niepełnosprawne z wieloma instytucjami,
firmami, które są gotowe taką pomoc udzielać. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne, dzięki
osobom, którymi zarządza, mogą liczyć na fachowe doradztwo, konkretną pomoc w
specjalistycznym transporcie urzędowym busem, który przecież został wyłącznie zakupiony
dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Tutaj także wprowadzona kilka lat temu usługa
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asystenta cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród osób samotnych i z
niepełnosprawnością. I tutaj także jako urząd otwieramy się i niesiemy pomoc osobom, które
towarzyszą takim osobom w razie potrzeby. Dziękuję Wydziałowi Wspierania Inicjatyw
Społecznych za konkursy, które ogłasza, a które są dedykowane specjalnie dla organizacji
działających w obszarze pomocy osobom z niepełnosprawnością. Przykładem takiej
wrażliwości jest chociażby w tej chwili modernizacja płockiego nabrzeża, gdzie włączamy i
wpisujemy osoby niepełnosprawne dbając o ich komfort, między innymi poprzez dostawę i
montaż znaków informacyjnych wspomagających osoby niewidome i niedowidzące. Także
Wydział Edukacji i Kultury urzędu miasta on nadzoruje szkolnictwo specjalne i integracyjne w
naszym mieście. Tutaj o jakość, dobrą bazę dla szkół dbają także dyrektorzy. Dzięki Państwu
Radnym i zaangażowaniu Państwa Radnych dzisiaj dzieci cieszą się z nowego obiektu Szkoły
Podstawowej Specjalnej nr 24 przy ulicy Słonecznej. Także zmodernizowaliśmy budynek
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Tutaj w tym momencie rozpoczyna się
budowa szybu i montaż windy, gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie z Mazowieckiego
Centrum Polityki Społecznej. W tym roku także planujemy dla tego ośrodka kupić bus. Inny
bus został w tym roku przekazany Domowi Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”. Bardzo
dziękuję Wydziałowi Zarządzania Nieruchomościami Gminy. Tutaj specjalne preferencje dla
osób niepełnosprawnych, które oczekują na wynajem mieszkania komunalnego. Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych, który wspiera organizacje pozarządowe w ramach konkursów
na właśnie opiekę i wsparcie osób z niepełnosprawnością. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej – tu ogromna pomoc dla osób niepełnosprawnych poprzez zasiłki celowe,
realizację programów PFRON-u, projekty unijne, warsztaty terapii zajęciowej. A takim
elementem w tym roku szczególnym jest – o czym także Państwo wiedzą – otwarcie w lutym
tego roku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, gdzie osoby potrzebujące mogą bezpłatnie
zupełnie wypożyczyć wózek, chodzik, czy łóżko rehabilitacyjne. Tutaj skorzystaliśmy z
programu unijnego. Modernizujemy także budynki MOPS-u, by osoby z niepełnosprawnością
mogły swobodnie się tam poruszać. Dziękuję także Miejskiemu Urzędowi Pracy za
rehabilitację zawodową dla osób niepełnosprawnych i udogodnienia dla pracodawców, którzy
zatrudniają te osoby. Miejski Zarząd Dróg tutaj także współpracuje z Panem Tomaszem
Gorczycą. Podziękowania przede wszystkim za na bieżąco usuwane niedogodności,
szczególnie dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ale także z dysfunkcją narządu
wzroku. Tutaj przede wszystkim przejścia dla pieszych, gdzie montujemy konsekwentnie cały
czas specjalne płytki w żółtym kolorze i z wypustkami, czy krawężniki, które umożliwiają
bliskie podjechanie autobusu do zatoki, tylko po to, żeby osoby poruszające się na wózkach
mogły swobodnie i komfortowo wsiadać do autobusu. Tutaj podziękowanie dla Komunikacji,
też, Miejskiej za współpracę i za dbanie o pasażerów z niepełnosprawnością. Dzisiaj
zdecydowana większość autobusów to niskopodłogowe wozy a kierowcy są przeszkoleni,
ażeby wspierać osoby z tej grupy społecznej. Dziękuję także za chętne korzystanie
Komunikacji Miejskiej w różnych akcjach społecznych. Tutaj przede wszystkim nie tak dawno
niebieski autobus, który w kwietniu tego roku jeździł po naszym mieście i gdzie była
informacja także na temat autyzmu. Wszystkie instytucje, które wspierają osoby
niepełnosprawne, także instytucje kultury: POKiS, Książnica, Płocka Galeria Sztuki, Płocka
Orkiestra Symfoniczna, czy Młodzieżowy Dom Kultury - tutaj także osoby z
niepełnosprawnościami mogą liczyć na szereg ulg i udogodnień, natomiast ważne jest,
Szanowni Państwo, że w Płocku, właśnie w Płocku, jest jedyny w swoim rodzaju Festiwal
Kultury i Sztuki (Dla Osób Niewidomych). Tutaj dziękuję patrząc na Pana Radnego
Pogonowskiego, który od lat zaangażowany jest także w realizację tego festiwalu. Dzięki
wsparciu z rady miasta ten festiwal także może odbywać się i do Płocka zjeżdżają osoby
właściwie z całej Polski, czując się tutaj coraz lepiej, jak u siebie w domu. Bardzo, bardzo
dziękuję Państwu Radnym również za empatię i za wspieranie tego rodzaju projektów, które
koordynuje Pan Tomasz Gorczyca. Jeszcze raz ogromne podziękowania, ja sądzę że może i
brawa dla niego. Dzięki.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo, Panie Prezydencie. Pani Przewodnicząca Małgosia Struzik, proszę.”
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Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Dziękuję za
tak piękne imię. Nikt chyba od dwudziestu lat nie powiedział do mnie Małgosia, to takie
słodkie. Włączam się właśnie w podziękowania, szczególnie serdecznie dla stowarzyszeń,
które realizują zagadnienia z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym. Jestem
Wiceprezesem Krajowego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc
Dzieciom”. Po raz osiemnasty już organizowaliśmy Krajowy Integracyjny Festyn Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej Nadzieja 2019. Oczywiście każda impreza integracyjna
mogłaby być możliwa dzięki sponsorom, a ich mamy bardzo wielu. Nie potrzebujemy
pieniędzy z Urzędu Miasta Płocka, czy - prawda - z instytucji, ponieważ udaje nam się je
pozyskiwać od sponsorów. Chciałabym serdecznie na ręce Pana Prezydenta podziękować
przedstawicielom Urzędu Miasta Płocka, a szczególnie serdecznie Rzecznikowi Osób
Niepełnosprawnych Panu Tomaszowi Gorczycy, który zawsze nam pomaga już od wielu lat,
jest człowiekiem o wielkiej empatii, szanuje inne osoby. Po prostu jest niezastąpionym
człowiekiem. Ale oprócz niego również taką osobą jest Pani Beata Olszewska - zawsze
pomaga nam w realizacji każdego przedsięwzięcia - czyli Pełnomocnik ds. Wolontariatu
Prezydenta Miasta Płocka. Jest to osoba… Czyli te dwie osoby to są osoby tak kompetentne i
tak empatyczne, czyli osoby, które są praktycznie właściwe do realizacji tych przedsięwzięć.
Dziękuję również Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, Straży Miejskiej w Płocku, Płockiej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorskiej na czele z taką instytucją kultury, która realizuje te
przedsięwzięcia, czyli Spółdzielczym Domem Kultury Płockiej Spółdzielni. No i tutaj bardzo
duże zasługi to Zespół Szkół Technicznych w Płocku, który zawsze nam pomaga w realizacji
tego przedsięwzięcia. Więc serdecznie za okazaną pomoc, osobiste zaangażowanie i wielkie
serce, i współpracę serdecznie Państwu dziękuję i składam serdeczne gratulacje
Prezydentowi Miasta Płocka, że ma tak wspaniałych pracowników i możemy zawsze na nich
liczyć. Serdecznie dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy raz
jeszcze. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję.
Przechodzimy do kolejnego punktu.”
9. nabycia przez Gminę-Miasto Płock prawa użytkowania wieczystego
działki o numerze ewidencyjnym 263/2, położonej w Płocku przy ul.
Nowy Rynek 1 stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock a będącej w
użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowa” w
Płocku wraz prawem własności zlokalizowanego na działce budynku
usługowego (druk nr 175),
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Punkt dziewiąty –
projekt uchwały na druku nr 175 w sprawie nabycia przez Gminę-Miasto Płock prawa
użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 263/2, położonej w Płocku przy
ul. Nowy Rynek 1 stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock a będącej w użytkowaniu
wieczystym Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowa” w Płocku wraz prawem własności
zlokalizowanego na działce budynku usługowego. Tutaj będzie autopoprawka. Mam taki
sygnał. (niezrozumiałe głosy z sali) A tak, tak, tak, dobrze, tą autopoprawkę mamy, Szanowni
Państwo, na piśmie, tak jest, w uzasadnieniu, to co wczoraj między innymi na komisji, czy
przedwczoraj słyszeliśmy. Jest ona już zgłoszona. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos? Pan Radny Piotr Kubera, proszę bardzo.”
(autopoprawka do uzasadnienia do projektu uchwały stanowi załącznik nr 21 do
niniejszego protokołu)
Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Ja jedno krótkie pytanie. Czy ta kwota, która figuruje
w uchwale, jest to kwota z operatu szacunkowego, czy wyższa od tego operatu, czy niższa?”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Kto udzieli odpowiedzi? Pan Prezydent Jacek Terebus, proszę.”
Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie Radny, na pewno
nie jest wyższa, jeśli to Panu wystarczy. Na pewno nie jest wyższa od operatu
szacunkowego, to tylko tyle. (z sali Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „A jaki jest
operat?”) To już jest rzecz, która jest jak gdyby w negocjacjach naszą rzeczą, jeśli Państwo
pozwolą.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy jeszcze jakieś
pytania do tego dokumentu ze strony Państwa Radnych? Nie widzę, zatem przechodzimy do
kolejnego punktu.”
10. upoważnienia Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w
Płocku Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17 do złożenia
wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, PRIORYTET: II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.2
Gospodarka odpadami komunalnymi i przyjęcia do realizacji projektu pn.
„Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP bez wzrostu mocy przerobowej w
Zakładzie w Kobiernikach oraz budowa PSZOK” (druk nr 176),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 176.
11. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Płocka (druk nr 177),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 177.
12. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Skarbu, Budżetu i
Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 178),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 178.
13. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji w doraźnej Komisji ds.
Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka (druk nr 179),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 179.
14. zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka (druk
nr 180),
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 180.
15. zmian w składzie osobowym Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 181).
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 181.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „(…) Zakończyliśmy
etap pierwszy. Proponuję, Szanowni Państwo, przejść od razu do drugiego. Mamy dobry
czas. Czyli przechodzimy do etapu drugiego – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i
projektami uchwał. Tradycyjnie będę czytał numer druku i proszę Państwa Radnych o
uważne głosowanie.”
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II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok (druk nr
165),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 165.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 10
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 162/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok stanowi
załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
2. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania
Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok (druk nr 166),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 166.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 10
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 163/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania
Budżetu Miasta Płocka za 2018 rok stanowi załącznik nr 23 do niniejszego
protokołu.
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata
2019-2039 (druk nr 172),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 172 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 8
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 164/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata
2019-2039 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr
173),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 173 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR 165/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 stanowi załącznik nr
25 do niniejszego protokołu.
5. likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku – Jednostki
Budżetowej (druk nr 167),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 167.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 166/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku – Jednostki
Budżetowej stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
6. wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie
Płocka (druk nr 170),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 167/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019
sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie
Płocka stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

miasta
170.

roku w
miasta

7. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów (druk nr 171),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 171.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 168/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów stanowi załącznik nr 28 do
niniejszego protokołu.
8. przyjęcia programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba
niepełnosprawna w społeczności lokalnej” (druk nr 174),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 174.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 169/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie przyjęcia programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba
niepełnosprawna w społeczności lokalnej” stanowi załącznik nr 29 do niniejszego
protokołu.
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9. nabycia przez Gminę-Miasto Płock prawa użytkowania wieczystego działki o
numerze ewidencyjnym 263/2, położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek 1
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock a będącej w użytkowaniu
wieczystym Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowa” w Płocku wraz
prawem własności zlokalizowanego na działce budynku usługowego (druk
nr 175),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 175 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 170/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie nabycia przez Gminę-Miasto Płock prawa użytkowania wieczystego działki
o numerze ewidencyjnym 263/2, położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek 1
stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock a będącej w użytkowaniu wieczystym
Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowa” w Płocku wraz z prawem własności
zlokalizowanego na działce budynku usługowego stanowi załącznik nr 30 do
niniejszego protokołu.

10.upoważnienia Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w
Płocku Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17 do złożenia
wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, PRIORYTET: II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.2
Gospodarka odpadami komunalnymi i przyjęcia do realizacji projektu pn.
„Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP bez wzrostu mocy przerobowej w
Zakładzie w Kobiernikach oraz budowa PSZOK” (druk nr 176),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 176.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 171/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie upoważnienia Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w
Płocku Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17 do złożenia wniosku o
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 - 2020, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu, DZIAŁANIE: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi i przyjęcia do
realizacji projektu pn. „Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP bez wzrostu mocy
przerobowej w Zakładzie w Kobiernikach oraz budowa PSZOK" stanowi załącznik
nr 31 do niniejszego protokołu.
11.stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Płocka (druk nr 177),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 177.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
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UCHWAŁA NR 172/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Płocka stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
12.stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Skarbu, Budżetu i
Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 178),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 178.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 173/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Skarbu, Budżetu i
Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 33 do
niniejszego protokołu.
13.stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji w doraźnej Komisji ds.
Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka (druk nr 179),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 179.
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 174/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji w doraźnej Komisji ds.
Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 34 do niniejszego
protokołu.
14.zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka
(druk nr 180),
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 180.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 175/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka
stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
15.zmian w składzie osobowym Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 181).
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 181.
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 176/IX/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki
Finansowej Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Państwu
bardzo. Dobrnęliśmy do końca etapu drugiego.(...)”

Ad pkt 9
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Najpierw chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu Radnym za
udzielenie absolutorium. Mam nadzieję, że ten rok dzięki współpracy z Państwem Radnymi
będzie równie dobry dla naszego miasta, dla wszystkich mieszkańców. Dziękuję w imieniu
swoim. Dziękuję w imieniu całego mojego zespołu. A teraz chciałbym przedstawić
sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 30 maja do 27
czerwca.”
Poinformował, że:
• wziął udział w uroczystym otwarciu XI Jarmarku Tumskiego oraz uczestniczył w
imprezach kulturalnych towarzyszących jarmarkowi (z Panem Romanem
Siemiątkowskim Wiceprezydentem Miasta Płocka),
• był obecny na podsumowaniu kolejnej już edycji akcji „Rowerowy Maj",
• był obecny na uroczystych obchodach Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku,
• spotkał się z mieszkańcami osiedla Miodowa,
• był obecny na uroczystym przekazaniu do użytku internatu Zespołu Szkół
Technicznych po kompleksowym remoncie,
• był obecny na inauguracyjnym posiedzeniu Stałej Komisji Partnerstwa PublicznoPrywatnego przy Związku Miast Polskich (Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta
Miasta Płocka został przewodniczącym tej komisji),
• w ramach akcji SYPA CAMP wraz z Kamilem Syprzakiem spotkał się z młodzieżą z
Płocka,
• był obecny na zakończeniu i podsumowaniu Orlen Szkolnej Ligi MDK sezonu
2018/2019,
• wziął udział w Rodzinnym Festynie w Ogródku Jordanowskim połączonym z
zakończeniem roku szkolnego, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury,
• wręczył nominacje młodym sportowcom, którzy będą reprezentować Płock na 53.
Międzynarodowych Igrzyskach Szkolnych w Rosji (z Panem Romanem
Siemiątkowskim Wiceprezydentem Miasta Płocka),
• wziął udział w ceremonii wpisu do Księgi Chwały najzdolniejszych absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych w obecności zaproszonych gości (z Panem Romanem
Siemiątkowskim Wiceprezydentem Miasta Płocka),
• wziął udział w uroczystych obchodach Wianków 2019 oraz 27. Dni Historii Płocka
podczas których wręczył tytuł Płocczanina Roku 2018 oraz Superpłocczanina (z
Panem Romanem Siemiątkowskim Wiceprezydentem Miasta Płocka),
• wziął udział w uroczystym wręczeniu beneficjentom konkursu grantowego
„Wakacje 2019 w Płocku na wesoło” grantów, połączonego z otwarciem nowej
siedziby Fundacji Funduszu Grantowego dla Płocka,
• był obecny podczas inauguracji kolejnej edycji Tanecznych Wtorków dla Seniorów
organizowanych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
• podczas konferencji w Kobiernikach podpisał zarządzenie mające na celu dążenie
do ograniczenia stosowania plastikowych i styropianowych opakowań w Płocku,
• uczestniczył w Ceremonii Inauguracji Symulacji Obrad ONZ, którą po raz
przygotowała młodzież z Jagiellonki,
• przyjmował interesantów (interesantów przyjmowali również Zastępcy Prezydenta
Miasta Płocka);
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Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• brał udział w koncercie Rock Wolności z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych
wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku,
• uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Płocku,
• uczestniczył w Pikniku Integracyjnym na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego nr 2 w Płocku z okazji Dnia Integracji i Aktywności Osób z
Niepełnosprawnościami,
• uczestniczył w ceremonii wręczenia nagród i medali płockim zawodnikom w XIV
edycji płockiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka,
• brał udział w uroczystym wręczeniu nagród laureatom XXV Edycji Międzyszkolnej
Ligi Przedmiotowej oraz XV Edycji Międzygimnazjalnej Ligi Przedmiotowej,
• uczestniczył w jubileuszowym XXX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Dziecięcych i
Młodzieżowych HECA 2019 między innymi w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego
Szaniawskiego w Płocku,
• uczestniczył w oficjalnym zakończeniu sezonu 2018/2019 Akademii Młodych
Orłów,
• uczestniczył w jubileuszowej gali w Państwowej Szkole Muzycznej z okazji 70-lecia
Klubu Sportowego Stoczniowiec Płock,
• uczestniczył w spotkaniu z kombatantami z okazji jubileuszu urodzin kombatantów
oraz wręczenia odznak „Polska Niepodległa” dla płockich pięciu szkół i PCK;
Pan Piotr Dyśkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• był obecny na spotkaniu w Warszawie dotyczącym programu „Bezemisyjny
transport publiczny”,
• 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;
Pan Jacek Terebus Zastępca Prezydenta Miasta Płocka:
• uczestniczył w posiedzeniach komisji PPP Związku Miast Polskich w Płocku,
• uczestniczył w posiedzeniach Zespołu Planowania Inwestycji Miejskich,
• brał udział w Walnym Zgromadzeniu w „Antypodkowie”,
• spotykał się z mieszkańcami miasta Płocka w sprawach koniecznych napraw i
ulepszeniach w życiu codziennym płocczan.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie. Czy jakieś pytania do sprawozdania Pana Prezydenta? Nie widzę.”

Ad pkt 10
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z
pracy między sesjami Rady Miasta Płocka.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, że:
• po poprzedniej sesji Rady Miasta Płocka podpisywał dokumenty,
• przyjmował interesantów,
• 3 czerwca 2019 roku uczestniczył w Towarzystwie Naukowym Płockim w panelu
dyskusyjnym pod tytułem „Stommizm”, dotyczącym wyborów z czerwca 1989
roku,
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•
•
•
•

4 czerwca 2019 roku spotkał się z przewodniczącymi klubów w temacie
korespondencji adresowanej m.in. do radnych a dotyczącej Arcybiskupa Wielgusa,
w dniach 6-9 czerwca 2019 roku uczestniczył w delegacji miasta Płocka w mieście
partnerskim Możejki,
uczestniczył w pracach komisji merytorycznych Rady Miasta Płocka,
przygotowywał dzisiejszą sesję Rady Miasta Płocka;

Pani Iwona Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka:
• spotykała się z mieszkańcami Płocka,
• uczestniczyła w pracach komisji Rady Miasta Płocka,
• 3 czerwca 2019 roku uczestniczyła w komisji przyznającej nagrody Prezydenta
Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury;
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,
• w dniach 31 maja – 2 czerwca 2019 roku brała udział w Jarmarku Tumskim,
• 14 czerwca 2019 roku jako Wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom” w Płocku zorganizowała XVIII Krajowy
Integracyjny Festyn Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Nadzieja 2019;
Pan Tomasz Maliszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka:
• brał udział w komisjach Rady Miasta Płocka,
• spotykał się z mieszkańcami,
• uczestniczył w przygotowaniu sesji Rady Miasta Płocka.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Czy do tych
sprawozdań jakieś pytania ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy
do kolejnego punktu.”

Ad pkt 11
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Interpelacje i
zapytania radnych. Pan Radny Marek Krysztofiak, proszę.”
Pan Radny Marek Krysztofiak powiedział: „Panie Prezydencie… Panie Prezydencie… Panie
Prezydencie. Nawiążę do poprzedniego punktu. W sprawozdaniu nie było, że spotkał się Pan
z Klubem Radnych PiS. Kilkoro członków było u Pana Prezydenta w sprawie ewentualnego
zagospodarowania nadwyżki budżetowej i tam prosiłem ewentualnie o budowę hali
sportowej w III LO. Pan Prezydent bardzo pozytywnie się odniósł do tego pomysłu. W
związku z tym złożyłem interpelację. Jeżeli można odpowiedzieć to natychmiast, jeżeli nie to
na piśmie. Kwestia ruszenia tej budowy, a zwłaszcza zabezpieczenia środków finansowych na
projekt jak najszybciej tej hali. Czy ewentualnie coś mógłbym usłyszeć czy na piśmie, to już
decyduje Pan Prezydent.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący
Przewodnicząca Małgorzata Struzik, proszę.”

Rady

Miasta

Płocka

powiedział:

„Pani

Pani Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Ja mam
takie zapytanie. Dzisiaj rozmawiałam z Panem Dyrektorem Żulewskim na temat sprawy
dotyczącej modernizacji ulicy Batalionu „Zośka” oraz Jana Bytnara, ponieważ zgłaszają się
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do mnie mieszkańcy tych ulic. Więc prosiłabym Pana Dyrektora, czy Pana Prezydenta o
informację, właśnie tę o której rozmawialiśmy, czy został ogłoszony przetarg na
modernizację tych ulic i kiedy ewentualnie będzie realizowana ta inwestycja. I druga sprawa
dotyczy, proszę o informację – zaraz złożę to zapytanie – a druga sprawa dotyczy, cały czas
ciągnie się ten temat dotyczący ulicy dojazdowej od ulicy Żyznej do przedszkola i bloków
mieszkalnych na osiedlu Nad Rosicą. I proszę również o informację pisemną dotyczącą na
jakim etapie jest realizacja budowy tej drogi dojazdowej, ponieważ w mediach pokazały się
bardzo różne informacje dotyczące właśnie, prawda, że deweloper jest przyjazny
samorządowi miasta Płocka, że będzie realizował, więc uprzejmie proszę o informację czy
samorząd miasta Płocka podjął ewentualne kroki prawne w tej materii. Uprzejmie dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Pan Radny Piotr Kubera, proszę.”
Pan Radny Piotr Kubera powiedział: „Panie Prezydencie, dwa pytania. Został unieważniony
przetarg na budowę siłowni pod chmurą przy ulicy Borowickiej. Pytanie: jaki dalszy los tej
inwestycji? Czy będzie powtórzone, czy zwiększone zostaną pieniądze, ponieważ tam
powodem unieważnienia były zbyt małe środki zabezpieczone na tę inwestycje. To po
pierwsze. I druga interpelacja na prośbę mieszkańców ulicy Boryszewskiej. Od tego tygodnia
została zlikwidowana linia numer 15. Na przystankach pojawiła się informacja, że przyczyną
likwidacji linii jest zły stan nawierzchni ulicy Boryszewskiej. Więc takie moje pytanie może
pierwsze retoryczne – kto powinien dbać o stan dróg w mieście? A drugie – dlaczego
mieszkańcy są karani za zaniedbania miasta? Jeżeli ta ulica byłaby w odpowiednim stanie
przypuszczam że linia autobusowa nie byłaby zlikwidowana. Rozmawiam z prezesem
Marcinem Uchwałem, gdzie jego tłumaczenia do mnie trafiają. Natomiast głównym tutaj
powodem likwidacji jest zły stan nawierzchni. Więc w tej chwili mieszkańcy z ulicy
Boryszewskiej najbliżej do autobusu będą mieli gdzieś na Podolszyce Północ, pewnie z
półtora kilometra. I pytania: kiedy ewentualnie można spodziewać się naprawy nawierzchni
ulicy Boryszewskiej i kiedy ewentualnie może nastąpić przywrócenie linii autobusowej na tej
ulicy? Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Pani
Radna Daria Domosławska, proszę.”
Pani Radna Daria Domosławska powiedziała: „Ja również w formie przypomnienia i
zapytań. Ponownie chciałam wnieść prośbę o rozwiązanie problemu braku chodnika
pomiędzy blokiem Kazimierza Wielkiego 34 a Topolowa 5, zadać pytanie na jakim etapie są
prace związane z odpowiednim oznaczeniem ścieżki biegowej dookoła Sobótki i proszę o
informację na jakim etapie są prace związane z planowanym remontem alei Spacerowej.
Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń w temacie interpelacji, zatem przechodzimy do kolejnego punktu
(...)”

Ad pkt 12
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pan Prezydent,
proszę bardzo.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo!
Postaram się odpowiedzieć, aczkolwiek, nie ma Wiceprezydenta Siemiątkowskiego, bo on
mówi: na piśmie, na piśmie, zgodnie z ustawą powinno być na piśmie. Ale jak gdyby
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szanując Państwa i Państwa dziennikarzy, którzy słyszą te pytania, chciałbym jednak kilka
zdań powiedzieć. Oczywiście pomysł budowy hali w III LO jak najbardziej mi się podoba,
natomiast wszystko zależy od środków, które będziemy w stanie wygospodarować w
budżecie, mając świadomość, że jest jeszcze cały szereg inwestycji, które również są ważne,
potrzebne i istotne. Natomiast ja nie neguję. Rzeczywiście pojawia się ten pomysł od kilku
już lat, natomiast wszystko tutaj zależy od środków budżetowych. Batalionu „Zośka” i
Bytnara – tutaj w ciągu dwóch tygodni będzie ogłoszony przetarg, Pani Przewodnicząca, i
realizacja nastąpi pewnie w wakacje. Żyzna, Nad Rosicą – tu mamy problem, ponieważ
zwróciliśmy się do dewelopera, którego własnością są płyty, żeby te płyty zdjął. Deweloper w
tym momencie zwrócił się z prośbą, ażeby do końca lipca mógł zdjąć te płyty. My w tym
momencie, jeśli zdejmie te płyty, położymy tam destrukt, ponieważ nie możemy docelowo
jeszcze budować nawierzchni, ponieważ jesteśmy w sądzie, w sporze sądowym z wykonawcą
i w efekcie musimy poczekać na rozstrzygnięcia sądu, ażeby móc realizować tę inwestycję.
Natomiast na pewno postaramy się poprawić jakość funkcjonowania mieszkańców na tym
osiedlu. Siłowania pod chmurką to nie tyle zbyt małe środki, Panie Przewodniczący, co raczej
być może zbyt duża oferta. Bo niestety w sytuacji w której przekraczałoby to, powiedzmy, 10
procent kosztorys, to OK, ale jeśli to jest dwa razy kosztorys to na dzisiaj… (niezrozumiały głos z
sali) Ale jednak, czyli dużo więcej procent. Więc na dzisiaj my będziemy oczywiście powtarzać
przetarg, natomiast licząc, że zgłosi się więcej niż jeden wykonawca i być może wówczas
będzie pewna rywalizacja także jeśli chodzi o wysokość ceny. Powtarzamy po prostu
przetarg. W przypadku ulicy Boryszewskiej tutaj mam świadomość, że – to już chyba jak
gdyby odpowiadałem wcześniej, kiedy było to pytanie w trakcie sesji – że ta ulica w ogóle
wymaga budowy. Już od wielu lat jej stan co jakiś czas jest poprawiany i rzeczywiście
puszczanie nowych autobusów mija się z celem. Natomiast, jeśli rozmawiał Pan z Panem
Prezesem, to wie również, że tak na dobrą sprawę z tej linii korzysta raptem w ciągu dnia
kilka osób i to jest… (niezrozumiały głos z sali). Tak, ja rozumiem, ale kilka osób. Więc my dzisiaj
oczywiście przymierzymy się i jestem przekonany, że docelowo będziemy w stanie zrobić,
naprawić tak, natomiast, żeby na tyle, żeby rzeczywiście nie było to zagrożeniem dla później
autobusów, które mogłyby ulegać awarii. Więc docelowo naprawimy to destruktem, znaczy
tymczasowo naprawimy destruktem, a docelowo przymierzamy się do realizacji rzeczywiście
tej ulicy. Problem też leży w tym, że ta ulica tylko w części obsługuje mieszkańców Płocka,
po drugiej stronie są mieszkańcy gminy Radzanowo, natomiast ulica de facto leży cała w
granicach miasta i my ją musimy pobudować. Próbujemy przekonać też wójta Gminy
Radzanowo, żeby dołożył się, ale nie jest to proste. W przypadku interpelacji Pani Darii
Domosławskiej - tutaj też odpowiemy na piśmie. Jeśli chodzi o aleję Spacerową wiem, że w
tej chwili trwa projektowanie, tak że jeszcze chwilę cierpliwości bardzo proszę. Dziękuję
bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie.”

Ad pkt 13
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Przechodzimy,
Szanowni Państwo, do kolejnego punktu: sprawy różne. I tutaj chyba również od Pana
Prezydenta zaczniemy, czyli od aportów, tak. Proszę bardzo.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo!
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. W §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 informuję o wniesieniu
udziałów/akcji do następujących spółek prawa handlowego. Sekcja Piłki Ręcznej Wisła
Płock Spółka Akcyjna. W wykonaniu zarządzenia nr 617/2019 Prezydenta Miasta Płocka z
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dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wniesienia do spółki Sekcja Piłki Ręcznej Wisła
Płocka Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na
podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 5/WZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki sporządzoną za repertorium A nr 3297/2019 w dniu 17 czerwca
2019 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 800.000 złotych w
drodze emisji 8.000 nowych akcji imiennych z serii AD o numerach od numeru AD255389 do numeru AD-263388 o wartości nominalnej 100 złotych każda akcja,
skierowanych do akcjonariusza Gminy-Miasto Płock, któremu przysługuje prawo poboru
(subskrypcja zamknięta). Akcje z serii AD o numerach od numeru AD-255389 do numeru
AD-263388 zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków
zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2019 rok, zadanie nr 09/WNW/I/G –
Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna, za co akcjonariusz spółki Gmina-Miasto
Płock objął 8.000 akcji imiennych z serii AD. Tak na marginesie – bodajże dzisiaj chyba
jest losowanie o 18.00 naszych potencjalnych rywali w Lidze Mistrzów. Punkt drugi –
Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. W wykonaniu zarządzenia nr 652/2019 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wniesienia do spółki pod firmą
Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie
kapitału zakładowego uchwałą nr 12/ZW/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2019 roku dokonano podwyższenia kapitału
zakładowego o kwotę 600.000 złotych poprzez ustanowienie 6.000 nowych i równych
udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy, objętych przez wspólnika spółki
Gminę-Miasto Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte
wkładem pieniężnym w wysokości 600.000 pochodzącym ze środków zabezpieczonych w
budżecie miasta Płocka na 2019 rok, zadanie nr 03/WNW/I/G – Inwestycje Miejskie
Spółka z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B.
Punkt trzeci - Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. W
wykonaniu zarządzenia nr 653/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2019
roku w sprawie wniesienia do spółki pod firmą Miejskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie
kapitału zakładowego uchwałą nr 12/ZW/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2019 roku dokonano podwyższenia kapitału
zakładowego o kwotę 3.360.000 złotych poprzez ustanowienie 6.720 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 3.360.000 pochodzącym ze środków zabezpieczonych
w budżecie miasta Płocka na 2019 rok, zadanie nr 13/WNW/I/G – Miejskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - budowa i przebudowa budynków komunalnych.
Punkt czwarty – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. W wykonaniu zarządzenia
nr 654/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wniesienia
do spółki pod firmą Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. wkładu pieniężnego z
przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 29/ZW/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2019 roku
dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 4.000.000 złotych poprzez
ustanowienie 8.000 nowych i wspólnych 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 4.000.000
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. Bardzo
dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie. Czy ktoś z Państwa Radnych w sprawach różnych miałby jeszcze coś do
powiedzenia? Nie widzę. Chciałbym Państwa poinformować, iż przed chwilką wpłynął do nas
wniosek z prośbą o zabranie głosu podczas sesji w sprawach różnych, dotyczących zdrowia
mieszkańców Płocka, od Pana Arkadiusza Gmurczyka, Przewodniczącego Nowy Zielony Płock
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Koło Partii Zielonych w Płocku. Poddam za chwilkę pod głosowanie udzielenie głosu Panu
Arkadiuszowi Gmurczykowi. Prosiłbym o pulpity do głosowania a Państwa Radnych proszę o
zagłosowanie. Mamy już pulpity do głosowania. Proszę bardzo. Proszę o wyniki. Proszę o
wyniki na pulpit. 10 osób na tak, 15 osób nie głosowało. Zapraszamy Pana do mównicy.”
Pan Arkadiusz Gmurczyk Przewodniczący Koła Partii Zieloni w Płocku powiedział: „Dziękuję
bardzo za udzielenie głosu. Obiecuję do 18.00 skończyć, aczkolwiek przepraszam, bo to
chwilę zejdzie, ale to jest naprawdę ważne to co chciałbym powiedzieć. Postaram się.
Naprawdę mocno skracałem, ale dziesięć minut chciałbym prosić Państwa o uwagę, bo to
dotyczy naprawdę nas wszystkich, naszych dzieci, dzieci naszych dzieci oraz naszych
wnuków. Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Radni,
Radne! Jesteśmy świadkami śmiertelnie niebezpiecznych fal upałów nawiedzających
Polskę i Europę. W dyskursie naukowym nie ma już miejsca na spór czy globalne
ocieplenie jest faktem czy nie. Całe środowisko naukowe potwierdza, że człowiek
wywiera negatywny wpływ na klimat. Przedmiotem rozmów jest obecnie to, co możemy
zrobić, aby tempo zmian klimatycznych zahamować i jak do tych nieubłaganie
nadchodzących zmian się przygotować. Rząd Walii, premier Szkocji, radni Ottawy –
stolicy Kanady, a ostatnio nawet sam papież Franciszek ogłosili stan zagrożenia
klimatycznego. To dotyczy również nas Polaków, także płocczan. Nie możemy pozostawać
dłużej głusi na zewsząd przychodzące głosy. Ilość dni upalnych w skali roku rośnie, grożą
nam coraz częstsze i intensywniejsze gwałtowne opady deszczu. Nasila się zjawisko
Miejskiej Wyspy Ciepła, grożą nam podtopienia i osuwiska skarpy. Pytanie brzmi – czy
jesteśmy na te ekstremalne zjawiska pogodowe przygotowani? W 2016 roku
opublikowano „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka na lata 2016–2022”, w
2017 roku został opracowany „Program Zazieleniania Miasta Płocka”, na początku tego
roku doszedł „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030”. Można by
tak wymieniać dalej kolejne programy o charakterze lokalnym, regionalnym czy
krajowym. Mamy jednak duże obawy, a wynika to często z naszych codziennych
obserwacji, że te śmiałe i rzeczywiście słusznie zawarte w tych dokumentach postulaty są
wykonywane po macoszemu lub nie są realizowane wcale. Dlaczego to my Zieloni w 2019
roku, ale także inne ugrupowania w mieście, społecznicy, zatroskani mieszkańcy, apelują
o powstawanie ogrodów deszczowych, łąk kwietnych, zielonych dachów, ekranów czy
przystanków, skoro wszystkie wyżej wymienione, a także wiele innych bardzo ciekawych
i cennych prośrodowiskowych rozwiązań zawartych jest w istniejącym od ponad trzech lat
„Programie Zazieleniania Miasta” opracowanym pod kierunkiem Ogrodnika Miasta. To
naprawdę dobry program, tylko jest prawie nierealizowany. W 2018 roku po raz pierwszy
w historii Płocka budżet przekroczył kwotę miliarda złotych. Czemu w tym budżecie nie
znaleziono miejsca na tak wiele dobrych projektów? Przy tak wysokim budżecie inne
miasta powinny brać z nas przykład pod względem zarządzania zielenią miejską,
tymczasem jesteśmy jednym z najgorzej wypadających miast na prawach powiatu pod
względem udziału obszarów zielonych. I to się, proszę Państwa, da sprawdzić. Płock był
niegdyś miastem róż. Duże zasługi w tym miał Wincenty Korda – wybitny ogrodnik,
pełniący w latach 1925–1940 funkcję kierownika plantacji miejskich, który najpierw
gruntowne przygotowanie do pracy w zawodzie zdobył w wiodących w tamtych czasach
zakładach ogrodniczych w Hamburgu i Dreźnie. Wincenty Korda poświęcał się pełnej
celnych osiągnięć działalności nad ciągłym upiększeniem naszego miasta, wprowadzając
do jego krajobrazu duże ilości drzew, często unikalnych, krzewów i kwiatów. Wszystkie
jego projekty przyjmowane były z wielkim uznaniem, a duża teoretyczna i praktyczna
wiedza ogrodnicza powodowała, że wszystkie poczynania ogrodnicze bezbłędnie się
udawały. Niestety dzisiaj obserwujemy obraz zgoła odmienny, widzimy postępującą
degradację środowiska. Wiele nasadzeń, które Płock zawdzięczał Kordzie, jeszcze do
niedawna podziwiać mogliśmy. Niestety nie wygrały one jednak z piłą spalinową. Coraz
więcej ulic w Płocku pozbawia się zieleni. W miejsce ściętych wysokopiennych drzew
nasadza się roślinność niskopienną, wręcz karłową. Wiele placów w myśl rewitalizacji
zalewanych jest betonem. To tak zwane zjawisko „betonozy”, powszechne w wielu
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miastach Polski. W efekcie zjawisko Miejskiej Wyspy Ciepła narasta. Działania te stoją w
sprzeczności z rekomendacjami zawartymi czy to w „Planie adaptacji naszego miasta do
zmian klimatu” czy też „Planie przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym
Środkowej Wisły”, opracowanym przez RZGW w 2017 roku. Czasem zarzuca się nam, że
działamy zbyt późno. Zdajemy sobie sprawę, że drzewa łatwiej jest uratować na etapie
planowania niż realizacji. Dlatego już dzisiaj z niepokojem patrzymy na plany związane z
placem Narutowicza i placem Obrońców Warszawy. Nie twórzmy tam kolejnych
betonowych pustyni. W opracowywanych dla miasta programach mówimy o walce z
Miejską Wyspą Ciepła. W centrum miasta, gdzie zabudowa jest najbardziej zwarta,
potrzebne nam są przestrzenie zielone. Nie wycinajmy wiekowych świerków spod
pomnika Piłsudskiego. W miastach potrzebne są duże drzewa, a nie ich sadzonki. Dla
przykładu w „Planie przeciwdziałania skutkom suszy dla naszego miasta” wskazano
działanie będące priorytetem w realizacji, jakim jest renaturyzacja koryt cieków i ich
brzegów, przywracanie naturalnych meandrów oraz funkcji retencyjnych cieków. Zamiast
tego mogliśmy w Płocku w ostatnim czasie zobaczyć jak wyregulowano do linii prostej i
umocniono betonem fragment Małej Rosicy. To jest działanie stojące w sprzeczności we
współczesnym podejściu nauki do rzek. Płock musi dołączyć do miast, które z myślenia o
konieczności odwadniania miasta przeszły do traktowania wody jako zasób, nie jako
zagrożenie. Za dobry przykład mogą posłużyć nam projekty SWITCH w Łodzi czy
program Life RADOM-KLIMA w Radomiu, które zrealizowane były we współpracy z
Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii oraz Katedrą Ekologi Stosowanej
Uniwersytetu Łódzkiego na czele z profesorem Zalewskim – wybitnym naukowcem w
skali światowej. Tak, proszę Państwa, mamy takie osoby w Polsce, jest ich naprawdę
wiele. Projekty małej retencji, renaturyzacji rzek, przyjęcie zasady, że woda pochodząca
z opadów powinna zostać w miejscu, w którym spadła, powinny stać się priorytetem w
naszym mieście, gdyż zgodnie z „Planem przeciwdziałania skutkom suszy” Płock jest
silnie narażony na wystąpienie zjawiska suszy rolniczej i atmosferycznej, a bardzo
narażony na zjawisko suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej. W wielu miejscach Polski
sytuacja jest dużo bezpieczniejsza. Dziwią więc nas nieco doniesienia ostatnie z prasy, w
której prezes Wodociągów Płockich zapewnia nas o tym, że Płock jest w tak dobrej
sytuacji. To jest naprawdę bardzo zastanawiające. Niestety, ale proszę Państwa według
ogólnonaukowej wiedzy tak nie jest. Pozbawiamy nasze miasto kolejnych drzew.
Zastępujemy je niewystarczającą liczbą nasadzeń kompensacyjnych, które i tak
usychają. W ostatnim czasie na Wyszogrodzkiej trzeba było wymienić osiemdziesiąt
takich drzew. Proszę Państwa, te drzewa były sadzone w tym momencie, właśnie
wczoraj, przedwczoraj, w największe upały. Proszę Państwa, nie sadzi się drzew w takim
czasie. To jest najgorsze co można zrobić niestety. Z każdym rokiem zwiększamy udział
powierzchni uszczelnionych. To wszystko wpływa negatywnie na retencję wody w
mieście. Sprawia to wszystko wrażenie jakbyśmy nie wiedzieli, że Polska ma ujemny
bilans wodny, a zasoby wody pitnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego kraju
są najmniejsze w Europie. Zieleń miejska od lat ustępuje poszerzaniu dróg, a także
obsesyjnemu tworzeniu nowych miejsc parkingowych, które są też ważne, ale jednak nie
są najważniejsze, one nie oczyszczają naszego złej jakości powietrza. Czy naprawdę
lepiej w mieście wylać beton i wyłożyć plac kamieniem, który sprawia wrażenie
schludnego i uporządkowanego? Na pustym, twardym placu zapewne łatwiej zrobić
festyn. Za remont alei Roguckiego należy się niestety mocna żółta kartka. To kolejne
miejsce na mapie Płocka, w którym nie da się znieść upałów, a na dodatek posadzono
tam nawłoć będącą gatunkiem inwazyjnym. Ktoś to musiał zaprojektować i ktoś musiał
się na to zgodzić. Zanik bioróżnorodności to drugi po zmianach klimatycznych problem, z
którym boryka się współczesny świat. Naukowcy mówią wręcz o szóstym globalnym
wymieraniu gatunków. Dlatego też apelujemy, aby wszelkie obszary zielone w Płocku
były tworzone w zgodzie z Kodeksem dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin
inwazyjnych obcego pochodzenia”, wydanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w 2016 roku. Choć kodeks ten nie ma mocy prawa, to wiele miast w Polsce
dobrowolnie zdeklarowało się do stosowania tego kodeksu. Tematy zieleni miejskiej i
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gospodarowania wodami nie są jedynymi związanymi z globalnym ociepleniem. Aby
zahamować postępujące zmiany konieczna jest redukcja emisji gazów cieplarnianych.
Obecnie rządząca Polską partia chce nadal opierać naszą energetykę na węglu. To na
Was, na nas, samorządowcach, spoczywa ciężar. To polskie miasta powinny dążyć do
samodzielności energetycznej, inwestować w OZE. Popatrzmy na Ostrowski Klaster
Energetyczny, czy inne tego typu projekty w Polsce. Przyszłością energetyki jest OZE, a
zarazem rozwój tak zwanej energetyki obywatelskiej. Trend na świecie to wyprowadzanie
aut z centrów miast, zachęcanie mieszkańców do przesiadania się w komunikację
miejską, czy rower. Uczciwie przyznajemy, że wprowadzenie roweru miejskiego to krok w
dobrym kierunku, jednak budowana w Płocku infrastruktura drogowa nadal wskazuje, że
priorytetem w Płocku są kierowcy samochodów, nie zaś piesi czy rowerzyści. W ścisłym
centrum miasta należy tworzyć woonerfy. Na stare miasta być może powinny mieć wstęp
tylko auta osób tam mieszkających i samochody dostawcze. Uczciwie stwierdzić także
trzeba, że zakup autobusów hybrydowych, choć jest krokiem w dobrym kierunku, to tak
naprawdę bliżej mu jest do działania PR-owego niż realnego zmniejszenia emisji niskiej.
Tak, proszę Państwa. Jeśli chcemy mieć prawdziwie ekologiczny tabor autobusowy to
należy autobusy wymieniać na elektryczne, choć rzeczywiście to są dużo większe koszty.
Ale proszę pamiętać o tym – to również można sprawdzić bardzo łatwo – że silniki
hybrydowe tylko nieznacznie mniej emitują spalin od tych tradycyjnych. Już kończę. Na
pewno do 18.00 się wyrobimy. Widzimy, że Płock w wielu aspektach idzie w dobrym
kierunku, wprowadza ciekawe rozwiązania. Ale musimy także powiedzieć, że zmiany te
powinny być większe i odważniejsze. Wielu mieszkańców Płocka jest niezadowolonych z
obecnego zarządzania zielenią miejską. W Płocku przybywa w jednym czasie zbyt dużo
tak zwanej szarej infrastruktury przy jednocześnie zbyt małym rozwoju infrastruktury
błękitno-zielonej. Dlatego też apelujemy do Pana Prezydenta, do Pana Przewodniczącego
i wszystkich Państwa Radnych o większy udział mieszkańców Płocka we wszelkich
konsultacjach dotyczących inwestycji w Płocku. To po stronie Urzędu Miasta Płocka
powinien ciążyć obowiązek rzetelnie przeprowadzanych konsultacji społecznych.
Mieszkańcy naszego miasta powinni zawczasu być zapraszani na spotkania w sprawie
planowanych wycinek, tak by nie budziły one nigdy kontrowersji. Informacje w tej
sprawie zamieszczanie jedynie na Biuletynie Informacji Publicznej to zdecydowanie,
proszę Państwa, za mało. W Warszawie Prezydent Trzaskowski ogłosił, że odbędzie się
tam pierwszy w Polsce obywatelski panel klimatyczny. Mieszkańcy z pomocą ekspertów
wypracują rekomendacje dla władz miasta, które władze będą musiały wykonać. W
Polsce już organizowano panele obywatelskie w Gdańsku o wspieraniu aktywności
obywatelskiej, czy w Lublinie o poprawie jakości powietrza. Idąc w ślad za tymi miastami
apelujemy o podobne inicjatywy w naszym mieście. Apelujemy o zaangażowanie
płocczan w kształtowanie przyszłości naszego miasta. Nie upieramy się na przyjęciu
formuły panelu. Może to być otwarta debata, seria warsztatów czy spotkań, ale
postarajmy się wszyscy razem – przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych,
zarówno tych w radzie miasta, jak i tych, którzy w radzie miasta nie zasiadają, urzędnicy,
przedstawiciele nauki, organizacje pozarządowe, społecznicy, wszyscy zainteresowani
mieszkańcy naszego miasta – opracujmy strategię Płocka dotyczącą między innymi
zarządzania zielenią miejską, gospodarowania wodą, sprawą zwierząt, zarówno tych
dziko żyjących, szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska i przyrody. Pokażmy, że
jesteśmy społecznością prawdziwie obywatelską i demokratyczną. Dajmy przyszłym
pokoleniom powód do dumy z naszych działań. Na sam koniec chciałbym zaapelować do
Państwa, aby miejscy wolontariusze w upalne dni - a zapowiada się, że tego lata fale
upałów pojawią się jeszcze wiele razy - rozdawali wodę do picia dla osób w kryzysie
bezdomności, których u nas w mieście nie brakuje. Nie wolno nam zapominać o
słabszych. Zakończę to wystąpienie słowami papieża Franciszka: Dopuścimy się ciężkiej
niesprawiedliwości wobec ubogich i przyszłych pokoleń. Nasze dzieci i wnuki nie powinny
ponosić kosztów nieodpowiedzialności naszego pokolenia. Nasze dzieci – przepraszam,
ale chciałbym to podkreślić - oni, nasze dzieci, nasze wnuki nie powinny za to płacić, nie
jest rzeczą właściwą, aby ponosiły koszty naszej nieodpowiedzialności. Koniec cytatu. Z
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poważaniem, Arkadiusz Gmurczyk przewodniczący Zieloni w Płocku i Patryk Mieszkowicz,
sekretarz. Dziękuję bardzo Państwu za głos, za możliwość zabrania głosu. Ja pozwolę
sobie ten apel do Państwa wysłać Państwu na Wasze skrzynki mejlowe, ale zostawić
również w urzędzie miasta. I życzę udanych wakacji. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski, proszę.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Panowie z Partii Zieloni! Bardzo dziękuję za ten dosyć - bym tak
powiedział – emocjonalny przede wszystkim apel, wygłoszony na sesji rady miasta.
Natomiast niestety, albo stety, nie mogę zgodzić się z niektórymi tezami, które zostały w tym
apelu zawarte, uznając je może nie tyle za nieprawdziwe, co raczej wynikające być może z
pewnego niedoinformowania. Mam świadomość, że w jakimś stopniu jest on powodowany
sytuacją w której wycinamy część drzew rosnących przy ulicy Kilińskiego podczas remontu
Kilińskiego. Wstępnie rozmawialiśmy na ten temat już raz. Ja mogę w każdej chwili – jest tu
Pan Dyrektor MZD – przedstawić rzeczywiście projekt, który powstał dziewięć lat temu.
Projekt w ramach którego miało być wyciętych dużo więcej drzew, natomiast tam gdzie jest
to możliwe staramy się te drzewa ocalić. Co ciekawe, dziewięć lat temu część drzew
funkcjonowało, istniało, dzisiaj już ich nie ma, ponieważ po prostu albo były chore albo
wymagały wycięcia, albo przewróciły się same. Po prostu tych drzew już nie ma. Dziewięć lat
temu były, były zaznaczone w projekcie, w tej chwili po prostu ich nie ma, więc części drzew
nie trzeba będzie wycinać, bo zostały wycięte wcześniej. Natomiast tam gdzie jest to
możliwe – przykład tutaj przede wszystkim ulicy, drogi rowerowej w ulicy Mostowej, ale
także i tutaj te drzewa, które będzie można, ażeby funkcjonowały, dalej rosły, będziemy
oczywiście, i tutaj zgadzam się w stu procentach jak gdyby z ideą tego apelu, że trzeba dbać
o zieleń, będziemy dbać, troszczyć się i nie będziemy wycinać. Mało tego, mogę powiedzieć
to z pełną odpowiedzialnością za słowa, które wypowiadam, nie ma i w żaden sposób nie
wyobrażam sobie, żeby jakiekolwiek drzewo zostało wycięte w Płocku bez rzeczywiście
realnej, konkretnej przyczyny. Szanowni Panowie! My często jako urząd – i tutaj jest
Wiceprezydent, przede wszystkim, Dyśkiewicz za to odpowiadający – musimy zderzać się z
oczekiwaniami mieszkańców, którzy oczekują, że będziemy wycinać drzewa, które akurat
zacieniają im przestrzeń, rosną tuż przy bloku na przykład, albo w jakimś innym miejscu na
terenie osiedla i my wówczas bronimy tych drzew prawie jak niepodległości, narażając się na
gniew mieszkańców, którzy uważają, że to drzewo powinno być wycięte. Natomiast nie
robimy tego z automatu zgadzając się na oczekiwania, czy wnioski mieszkańców, czy też
jakichś firm, ewentualnie osób, które wnioskują o to. Absolutnie. Żadne drzewo nie jest w
ten sposób traktowane, każde drzewo wręcz – mogę powiedzieć to z pełną
odpowiedzialnością – jest analiza dokonana czy rzeczywiście może być wycięte, czy też nie
powinno być wycięte i to dotyczy także sytuacji w której sami jako miasto prowadzimy po
prostu inwestycje, ewentualnie inwestycje prowadzi, nie wiem, PKN Orlen, czy PKP, które
także ostatnio wycinały pewne drzewa, ale musiały to zrobić, ponieważ inwestycje, które
prowadzą, realizują zmuszały do tego. I tam także zgadzaliśmy się tylko wtedy, kiedy
rzeczywiście było to konieczne. Natomiast absolutnie nie zgodzę się z tym – i proszę podać
jeden przykład – na zdanie, które Pan powiedział, że wiele placów jest zalewanych betonem i
to jest „betonoza”. Który plac w ostatnich latach został w Płocku zalany betonem? Naprawdę
trzeba brać odpowiedzialność w tym momencie za słowa, które się mówi, bo w pasażu
Roguckiego myśmy nasadzili 16 tysięcy drzew i krzewów. (niezrozumiały głos z sali) 160 tysięcy,
przepraszam, 160 tysięcy. Oczywiście zgadzam się, że z jednej strony być może ktoś wolałby
mieć 160 tysięcy drzew, ale tam by się tyle nie zmieściło, to po pierwsze. A po drugie – sami
Panowie wnioskują o łąki kwietne. Trudno o lepszy przykład rzeczywiście właśnie zieleni
miejskiej jak tego rodzaju rozwiązanie, zaakceptowane – proszę mi wierzyć – nie tylko przez
ogrodnika miejskiego, projektanta, ale osoby… już nieżyjącą Panią, już nie pamiętam jak się
nazywała, która naprawdę oddana temu była w stu procentach i pielęgnowała każdy
krzaczek, który tam rósł. Może Pan Dyrektor pamięta nazwisko, bo… Jak? (niezrozumiały głos z
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Pani Dyrektor Zielińska, warto to nazwisko przywołać, niestety nieżyjąca już dzisiaj, ale
oddana w pełni tej inwestycji, dbająca o każde i żadna… Znaczy tu, przepraszam, ale ta
nawłoć o której Pan wspomniał, tu jest szczepiona, ona absolutnie się nie rozrasta dziko ani
nie jest gatunkiem inwazyjnym. Tak, która została rzeczywiście jest, ale ona jest szczepiona.
Tylko trzeba to wiedzieć albo chcieć się dowiedzieć, a nie rzucać tego rodzaju oskarżenia. Ja
się nie zgadzam, bo wiele osób naprawdę włożyło masę pracy w pozyskanie środków
zewnętrznych, w przygotowanie projektu i w realizację tego projektu, który dzisiaj cieszy.
Oczywiście, gdyby można było pewnie, ażeby drzewa rosły szybciej, wszyscy chcielibyśmy, i
dawały jak najwięcej cienia, natomiast to co mogliśmy zrealizowaliśmy i będziemy dbać i o
pasaż Roguckiego, i o tereny przy Wieży Ciśnień, gdzie także pojawiły się nowe nasadzenia i
nowe drzewa. I będziemy konsekwentnie realizować to, nawet jeśli okaże się, że część tych
drzew z jakichś powodów uschnie. To całe szczęście jest wykonawca, który bierze za to
odpowiedzialność i musi na własny koszt po prostu te drzewa wymienić. A to, że robi to w
taki upał, to naraża się w tym momencie on, nie ja, nie my, tylko on na to, że ponownie je
wymieni. Ja wolałbym, żeby tak nie było, ale proszę mi wierzyć to jest decyzja w tym
momencie wykonawcy, który powinien o to zadbać. Natomiast kolejna rzecz. W wielu
kwestiach się zgadzamy, także tych emocjonalnych. Ja także do tego mam stosunek bardzo
emocjonalny, ale staram się to robić także bardzo konsekwentnie, podejmując decyzje
razem z moimi współpracownikami, które wychodzą naprzeciw temu co Pan mówi. Zbiorniki
retencyjne – tak. Tylko w tym roku rozpoczniemy, mam nadzieję, że w przyszłym roku
skończymy, budowę dwóch – jeden przy ulicy Krakówka, w tym roku będzie realizowany, w
przyszłym roku skończony, drugi w tej chwili jest projektowany, zbiornik retencyjny na
Międzytorzu. I tam także pojawi się zbiornik retencyjny, który rozwiąże w końcu problem
zalewania ulicy Lachmana… Lachmana… Spółdzielczej, przepraszam, Spółdzielczej, obok
Lachmana, a będzie zbierał też z części Lachmana wodę. Więc zgadzam się, kierunek jest
dobry i będziemy w tym kierunku bez wątpienia szli. Natomiast znowu tutaj, proszę mi
wierzyć, użył Pan słów: wiekowe świerki przy Piłsudskiego. One tam raczej nie sądzę, żeby
jakiś wiek pamiętały. Sądzę, że mają kilkadziesiąt lat, natomiast absolutnie z wiekiem nie
mają nic wspólnego, czy z wiekami tym bardziej. One rzeczywiście zostały kiedyś posadzone
rzeczywiście w sposób bym powiedział taki o mający wspólnego pewnie z architekturą
krajobrazu, natomiast dzisiaj - jeden większy, drugi mniejszy – architekci krajobrazu mają
rzeczywiście na te kwestie bardzo różne poglądy. Natomiast ja zgadzam się, że jeśli
będziemy przystępowali do renowacji, czy odnowienia tego miejsca, należy o jak największą
ilość zieleni zadbać. Ale słowo tu jest ważne: zadbać, nie wycinając tych drzew, które dzisiaj
istnieją, funkcjonują, żyją, dają cień, zadbać. A dzisiaj niestety z tym zadbaniem tam jest
problem, natomiast absolutnie nie mam mowy tu o żadnych betonowych pustyniach. Jeśli
chodzi o jeszcze kwestie, to tutaj znowu, jest jeszcze Pan Prezes Wodociągów – ja mogę mu
udzielić głosu, natomiast Pan Prezes Wodociągów słusznie mówi, że akurat Panie
Przewodniczący Płock nie jest zagrożony, w takim rozumieniu jak Pan mówi, suszą czy
brakiem wody, z prostego powodu – bo my akurat jak, może i na szczęście, wiele miast w
Polsce nie czerpiemy wody ze źródeł głębinowych. Sochaczew to przeżywa, bo między
innymi ta woda w źródłach głębinowych ginie. My czerpiemy wodę z Wisły. Oczywiście
można sobie wyobrazić sytuację, że i największa królowa polskich rzek kiedyś wyschnie,
można, natomiast tak długo dopóki nie wyschnie to Płock wykorzystując technologię, którą
ma, a ewentualnie ulepszając ją, rzeczywiście nie będzie zagrożony taką sytuacją jaka miała
miejsce w Sochaczewie, bo czerpie wodę z Wisły, uzdatnia ją i dzięki temu my możemy
dzisiaj pić wodę z kranu. Dlatego między innymi, jeśli dobrze mówię, Pan Prezes
Wodociągów mówi, że to zagrożenie nam dzisiaj nie grozi. To nie znaczy, że jesteśmy
zwolnieni z obowiązku tego, ażeby jak najlepiej gospodarować wodą, na przykład która jest
woda opadową i która spada nam z nieba. Stąd pełna zgoda. I tutaj możemy jak najbardziej
zaangażować się nawet w program, który jedno z miast już pilotażowo angażuje, czyli
umożliwić mieszkańcom, Panie Wiceprezydencie, na przykład w ramach takiego programu
dofinansowanie do – i tu trzeba tylko oczywiście wzorem innych miast albo wymyślić swój
program – jak najlepsze wykorzystanie wód opadowych na terenach na przykład
zamieszkałych, jak najbardziej, czyli żeby tę wodę deszczową magazynować i później na
sali)
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terenach posesji albo terenach spółdzielni wykorzystywać podlewając chociażby w okresie
suszy. Ja jestem jak najbardziej za. Więc tutaj jestem przekonany, że powinniśmy to tego
podejść i jestem na to otwarty. Tak samo w kontekście, mówi Pan o festynach, że lepiej je
realizować na betonowych placach. Trochę to demagogia, bo akurat my nie uciekamy od
festynów organizowanych w Parku Północnym, a więc wśród drzew, na trawie, czy na piasku,
te koncerty odbywają się. Tam myśmy... ten piasek w sposób naturalny jest, Wisła go
przyniosła, czasami go zabiera, więc na plaży koncerty się odbywają. I tutaj wcale nie
chcemy tego robić na betonie. W przypadku inwestycje w OZE oczywiście jak najbardziej tak
i tutaj też być może mocniej jeszcze możemy iść. Natomiast w tej chwili spółka Inwestycje
Miejskie tego rodzaju projekty już realizuje i zakładam, że cały projekt termomodernizacji,
który zrealizowaliśmy jeden, będziemy teraz realizować kolejny, on tego rodzaju elementy
może zawierać, jeśli porozumiemy się z tym prywatnym partnerem. Natomiast cały projekt
termomodernizacji jest właśnie także obliczonym na to, ażebyśmy mądrzej i lepiej korzystali
z energii i oszczędniej przede wszystkim, zarówno elektrycznej, cieplnej, jak i każdej innej,
bo dzięki temu będziemy mieli to jeszcze taniej. (niezrozumiały głos z sali) Tak, PGO będzie
budował farmę fotowoltaiczną. Czyli tego rodzaju działania podejmujemy. Ja dziękuję za to
wsparcie - bo tak traktuję to wystąpienie również - tego rodzaju przedsięwzięć, które miasto
realizuje i słucham, jeśli gdzieś możecie podpowiedzieć to z wielką radością będziemy dalej
realizować może ciekawsze, może jeszcze bardziej innowacyjne projekty, ale dzisiaj część z
nich już realizujemy. Dziękuję także za pozytywne dostrzeżenie kwestii związanych z
rowerem miejskim. Z jednej strony sam Pan mówi: rower miejski – krok w dobrym
kierunku, ale żeby on rzeczywiście mógł zafunkcjonować i przede wszystkim, żeby był
bezpieczny, trzeba było wybudować te siedemdziesiąt kilometrów dróg rowerowych, niestety
z pełną świadomością, że nie zawsze każde drzewo udało się ominąć, po prostu. Natomiast
to nie znaczy, że dzisiaj wzdłuż tych dróg rowerowych nie należy jak najwięcej nasadzić
drzew. Tyle tylko, że znowu z pełną świadomością, że to co Pan widzi i to co wszyscy
mieszkańcy Płocka widzą, czyli kwestia latarni, drogi rowerowej, czy ulicy to nie jest jedyna
kwestia, którą trzeba brać pod uwagę, bo pod ziemią jest cała infrastruktura podziemna,
kanalizacyjna na przykład, która czasami – że nie powiem często – uniemożliwia nasadzenia
w danym miejscu, ponieważ zniszczyłoby to później niestety tę infrastrukturę podziemną:
elektryczną, kanalizacyjną, nie wiem, światłowodową na przykład, niestety. Tak samo
autobusy hybrydowe. Dziękuję za słowa pochwały. Z woonerfami, proszę mi wierzyć, nie ma
– jestem o tym głęboko przekonany – większego zwolennika woonerfów niż Wiceprezydent
Jacek Terebus, słowo honoru, tyle tylko, że to też nie jest takie proste, bo trzeba przeskoczyć
i - bym tak powiedział - przekonać mieszkańców, którzy przyzwyczajeni są dzisiaj do tego,
że mogą podjechać swoim samochodem pod klatkę schodową, pod swoje mieszkanie, swoją
kamienicę, a woonerf niestety będzie to uniemożliwiał. (niezrozumiały głos z sali) Nie, bo woonerf
będzie strefa zielona w tym momencie, absolutnie będzie przede wszystkim pieszą strefą,
nie w każdym przypadku, tak, ale jednak. Ale idziemy też w tym kierunku i bez wątpienia
kwestia woonerfów dla nas jest otwarta. Tam, gdzie będzie to możliwe, zwłaszcza w
perspektywie zagospodarowania Nowego Rynku, tam będziemy to brali pod uwagę, bo już to
braliśmy pod uwagę. Więc tu zmian się nie boimy, także tych odważniejszych. (niezrozumiały
głos z sali) Tak, plac Obrońców Warszawy również. Też w kontekście jak najbardziej zielonym i
w tym kontekście. I w końcu jeszcze jedna rzecz. Nie mogę się zgodzić, ja bardzo
przepraszam, Panie Przewodniczący, z sugestią, że konsultacje, które realizujemy są
nierzetelne. Pan użył słowa, że chce, żeby były rzetelne. One są rzetelne. Natomiast na tyle
na ile mieszkańcy chcą w nich uczestniczyć to jest kwestia woli i zgody mieszkańców. Ja jak
gdyby godzę się z tym, natomiast absolutnie wsłuchując się w głos mieszkańców, znaczy on
musi być słyszalny. Pana głos jest słyszalny i dziękuję za ten głos, naprawdę, natomiast
proszę nie zarzucać nierzetelności, bo na każdym etapie, realizując każdą inwestycję o ten
głos prosimy. Najprościej – i tutaj już też nie ma niestety – zwracamy się do rad
mieszkańców osiedli, bo oni są najbliżej mieszkańców. Często mieszkańcy sami ten głos
zabierają. Ale realizując jakąkolwiek inwestycję o tym informujemy, pytamy. Teraz
przygotowana jest koncepcja, którą będziemy chcieli realizować, na zagospodarowanie - o
czym także Państwo tutaj radni często mówią – zagospodarowanie terenu po przedszkolu na
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Zatorzu. Tam w tej koncepcji również jest tylko zieleń, bo jest to wola mieszkańców. Nawet
nie ma miejsc parkingowych, bo jest to wola mieszkańców. Obok są parkingi funkcjonujące,
dosyć duże, przy dawnym Cotexie, więc będzie przede wszystkim teren zielony, teren
rekreacyjny z nasadzeniami, z ławeczkami, alejkami, tak przynajmniej z koncepcji za
chwilę... Trzeba znaleźć tylko środki, niestety trzeba - Pan Skarbnik patrzy tak z niepokojem
– na realizację, ale tak jest. I to też powstało w wyniku konsultacji. Te konsultacje odbywają
się na każdym etapie, przy każdej inwestycji. Tak samo, jeśli chodzi o Pana pomysł – debata,
warsztaty, spotkania - jak najbardziej tak. Mało tego, ja sądzę, że dobrym pomysłem jest to,
żeby inicjatorem tego była Partia Zieloni. My zaangażujemy się, włączymy się, ale tu
potrzeba rzeczywiście osób dla których to jest rzeczywiście istotny, ważny temat. Nie tak
dawno były tutaj te warsztaty, które Jagiellonka organizowała, dotyczące ONZ. Też problem,
akurat problemy klimatyczne, tak mocno przez Pana podnoszone, łącznie z cytowaniem i
powoływaniem się na papieża Franciszka, były obecne. Ja nie jestem prezydentem, który
będzie mówił, że węgiel i spalanie węgla nie ma nic wspólnego ze zmianami klimatycznymi,
może być Pan pewien. Natomiast tutaj potrzeba jednej rzeczy – świadomości, że wspólnie
patrzymy, w jednym kierunku, może czasami tempo w którym idziemy chcielibyśmy, żeby
było szybsze, ale ono jest zależne od wielu różnych aspektów i czynników. Natomiast ja
zgadzam się, że czasami trzeba to tempo przyspieszyć. Więc tutaj pełna zgoda. Jestem
przekonany, że i ten ciekawy pomysł wspólnie razem podejmiemy. To tyle z mojej strony.
Generalnie co do apelu jestem jak najbardziej za. Czasami diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli
Pan chciałby poznać te szczegóły, to już może po sesji. Jest Pan Dyrektor MZD. Ma wszystkie
mapy związane z aleją Kilińskiego. Każde drzewo jest tu zaznaczone, te, które istniało
kiedyś, teraz już go nie ma i te, które ewentualnie będzie musiało być wycięte, bo jest
prawo-, lewoskręt, po prostu. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo,
Panie Prezydencie. Ja pozwolę sobie również jeszcze parę słów powiedzieć na ten temat. O,
jaka cudowna sprawa wstać z tego fotela po kilku godzinach. Mówiąc szczerze cieszę się, że
ta dyskusja ma miejsce z uwagi właśnie na temat, temat zieleni. Słuchając Panów i
wypowiedzi Pana Prezydenta nie mam wątpliwości, Panie Prezydencie, że nad jedną rzeczą
powinniśmy się zastanowić. Po pierwsze – nad zwiększeniem roli ogrodnika miejskiego w
mieście. Wydaje mi się, że sama nazwa ogrodnik mówi, a przynajmniej powinna mówić nam
to że to powinien być decydent miejski w temacie zieleni. Ja mam wrażenie, że tak nie jest.
Mam wrażenie, że w strukturze urzędu miasta ogrodnik miejski ma zbyt małe znaczenie,
zbyt małą decyzyjność i tak na dobrą sprawę ja to nawet nazwałem niedawno w interpelacji,
że to jest urzędnik, który wyraża zgodę na wycinkę zgodnie z prawem, ale według mnie rola
ogrodnika powinna być inna. Jeszcze jeden pomysł, który uważam że warto – brzydko
mówiąc – zmałpować z niektórych miast, które już to robią w Polsce, a mianowicie niektóre
miasta w Polsce mają komórki, które się nazywają: zarząd zieleni miejskiej bądź coś w tym
stylu. Różne nazewnictwo, ale mniej więcej tak to brzmi. Na przykład Kraków na pewno ma
taką jednostkę. Myślę że powinna w strukturze Urzędu Miasta Płocka być, powstać komórka,
która będzie obejmowała swoim przedmiotem działania całość spraw dotyczących zieleni.
Dzisiaj mamy dualizm. Dualizm tego typu, że na przykład w pasie zieleni, w pasie
drogowym, gdy mamy zieleń kto inny odpowiada za drzewa w tym pasie drogowym a kto
inny za trawnik. Gdy pytam na Komisji Gospodarki Komunalnej Panią Dyrektor z WKŚ albo
Panią ogrodnik o ilość na przykład wyciętych drzew w Płocku, to słyszę: tyle i tyle, ale nie
dotyczy to pasa zieleni, pasa drogowego, bo pasem drogowym zajmuje się MZD. Myślę że
chyba dojrzeliśmy do takiego momentu, że trzeba to zunifikować, Panie Prezydencie, i chyba
musimy bardzo poważnie pomyśleć. Oczywiście to nie jest dzisiaj do rozstrzygnięcia. Musimy
nad tym się zastanowić, pomyśleć i wprowadzić zmianę taką, żeby to jedna jednostka
należąca do miasta była głównym tym czynnikiem decydującym, bo nie wyobrażam sobie,
że komu innemu podlega nadzorowanie trawnika między dwoma jezdniami alei Piłsudskiego,
a komu innemu podlega sadzenie i nadzorowanie drzew. To już jest jakaś abstrakcja,
uważam. Ale to do przemyśleń, na pewno nie dzisiaj, nie o tej porze, bo to trochę czasu
wymaga. Ale to, że temat zieleni jest bardzo ważny potwierdzam. I dziękuję Panom, chociaż
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też nie ze wszystkim się zgadzam, dziękuję wam za aktywność i za to, że poświęcacie swój
czas walcząc o przyszłe pokolenia, o komfort życia przyszłych pokoleń mieszkańców Płocka,
ponieważ my już, ja czuję ja na pewno nie dożyję cienia tych drzew, które dzisiaj są
sadzone, boję się że Wy też nie. Chyba największa dyskusja nam się wywołała, Szanowni
Państwo, powstała na końcu sesji. Ale to nie jest temat błahy, może i warto, warto że o tym
trochę podyskutowaliśmy. Nie widzę więcej zgłoszeń, Szanowni Państwo, w tym punkcie.”

Ad pkt 14
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady IX Sesji
Rady Miasta Płocka.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała

Sekretarz Sesji
Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera

Tomasz Kominek
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