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Statut to najważniejszy doku−
ment – zbiór przepisów regulują−
cych strukturę, zadania, sposób
działania zrzeszeń, organizacji, in−
stytucji, zakładów itp. Także woje−
wództw, miast i gmin.

Na ostatniej sesji (26 lutego) rad−
ni przyjęli nową, ujednoliconą wer−
sję dokumentu, uwzględniającą
zmiany, jakie zaszły od ubiegłego
roku.

Wychodząc z założenia, że każdy
płocczanin powinien orientować
się, jak funkcjonuje nasze miasto,
dokument publikujemy wewnątrz
numeru, w sposób umożliwiający
wyjęcie go z gazety i zachowanie.
Obok zamieszczamy niektóre sym−
bole i atrybuty władzy miejskiej.

Nowy statut zacznie obowiązy−
wać po 14 dniach od daty opubliko−
wania go w dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

(j)

Najważniejszy dokument
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* Zmniejszył się oddział reumatologii
w szpitalu na Winiarach. Do czasu
zakończenia rozbudowy (2010 rok)
pacjenci muszą się liczyć z miejscem
na korytarzu.

* Kolejny przypadek sepsy w Płocku; 8−
letnia dziewczynka zmarła.

* Bp Piotr Libera ogłosił rok 2008 Ro−
kiem Błogosławionego Arcybiskupa
Antoniego Juliana Nowowiejskiego.

* Do 14 marca uczniowie szkół podsta−
wowych (od kl. IV) i gimnazjów
mogą nadsyłać do MDK wiersze na
kolejną edycję konkursu poetyckie−
go im. Janusza Korczaka.

* W naszym zoo po raz pierwszy uro−
dziła się mała foczka.

* Muzeum kupiło 700−metrową działkę
na tyłach ul. Tumskiej 8 pod przyszłą
galerię malarstwa.

* Sąd Okręgowy pilnie poszukuje 69 le−
karzy sądowych różnych specjalno−
ści. Chętnych brak.

* Ks. Tomasz Opaliński został szefem
płockiego oddziału tygodnika „Nie−
dziela”. Jego poprzednik ks. Adam
Łach został proboszczem w Nowym
Duninowie.

* Straż Miejska ma 10 wolnych etatów.
Dokumenty można składać do 7
marca w komendzie przy ul. Otoliń−
skiej 10.

* Jeszcze około 2 tysięcy płocczan nie
wymieniło dowodów osobistych.

* Po dwumiesięcznej przerwie znów
w szkołach będą pracować gabinety
stomatologiczne – PZOZA podpisał
umowę z NFZ na ubiegłorocznych
warunkach.

* Opracowywane są projekty 4 nowych
zatok autobusowych: dwie przy al.
Kilińskiego i 2 przy ul. Kolejowej.

* Do 15 marca w Książnicy Płockiej
oglądać można wystawę replik mun−
durów, broni i odznaczeń piechoty
Księstwa Warszawskiego.

* W połowie lutego futboliści Wisły po−
jechali na zgrupowanie do Turcji.

* Ukazała się nowa płyta zespołu
Farben Lehre, zatytułowana
„Snukraina”.

* Rozpoczęły się rozmowy z portugal−
ską firmą SUM w sprawie prywaty−
zacji ZUOK w Kobiernikach.

* W rankingu Forbes na najatrakcyjniej−
sze dla biznesu miasta Płock znalazł
na 17. miejscu wśród miast od 100
do 300 tys. mieszkańców.

* Juniorki Jutrzenki Płock awansowały
do finału Mistrzostw Polski w piłce
ręcznej.

* Od 22 do końca lutego, w ramach Ty−
godnia Pomocy Ofiarom Prze−
stępstw, płoccy prokuratorzy udzie−
lali bezpłatnych porad.

* W odrestaurowanym „Przedwiośniu”
będzie oddział Warszawskiego Cen−
trum Artystycznego.

* W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
do 13 marca o godz. 19 odbywają się
wielkopostne spotkania dla osób nie−
wierzących.

* PTTK zaprasza 30 marca na spektakl
pt. „Jak zostać żydowską matką” do
warszawskiego Teatru Rampa. Cena
z dojazdem 75 zł.

* Zakłady Mięsne zapowiadają złożenie
w sądzie wniosku o ogłoszenie upa−
dłości. (j)

Pszczelarze na Otolińskiej

Regionalny Związek Pszczela−
rzy chciał przeprowadzić się z ul.
Otolińskiej 23 (gdzie miał siedzibę
do końca stycznia) do budynku by−
łej Petrobudowy przy ul. 3 Maja
16. W nowym obiekcie trwają jed−
nak pomiary pomieszczeń, więc
uwzględnienie wniosku pszczela−
rzy będzie możliwe po ich zakoń−
czeniu. Do tego czasu Związkowi,
skupiającemu 12 kół terenowych,
zaproponowano pozostanie w do−
tychczasowej siedzibie.

Międzynarodowe małżeństwa

Nasze miasto zostało zaproszone
do udziału w IX Kongresie Euro−
pejskiego Stowarzyszenia Urzędni−
ków Stanu Cywilnego, który odbę−
dzie się w Portoroż w Słowenii od 3
do 6 kwietnia. Głównym tematem
spotkania urzędników stanu cywil−
nego z wielu krajów będą Między−
narodowe małżeństwa – nowoczes−
ne rejestry, europejskie tendencje.

Dyrektor „Dzieci Płocka”

W związku z przejściem na
emeryturę dyrektora Bogdana Ro−
galskiego, Prezydent ogłosił kon−
kurs na jego następcę. Do czasu
rozstrzygnięcia konkursu Harcer−
ski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci
Płocka” prowadzić będzie An−
drzej Milke.

Pomoc rodzinom

Ogłoszona zostanie II edycja
konkursu ofert dla organizacji po−
zarządowych na realizację zadań
w zakresie pomocy rodzinom
i osobom, znajdującym się w trud−
nej sytuacji życiowej. W I edycji
na 11 projektów rozdzielono 243
tysiące złotych. Do dyspozycji po−
zostały jeszcze 143 tys. zł.

Lokale do wynajęcia

Prezydent przeznaczył do wyna−
jęcia, w drodze publicznego przetar−
gu nieograniczonego, dwa lokale
użytkowe: przy ul. Tumkiej 5 i Ko−
legialnej 26b. Pierwszy ma powierz−
chnię 109,2 mkw. a stawka wywo−
ławcza wynosi 90 zł/mkw., drugi
ma 229 + piwnica 113 mkw. a staw−
ka wywoławcza to 35 zł/mkw. Oba
lokale są obecnie pustostanami.

Garaże do wynajęcia

W drodze ustnego przetargu nie−
ograniczonego przeznaczono do
wynajęcia 4 garaże: dwa przy ul.
Padlewskiego (po 18 mkw.) i dwa
przy ul. Kolegialnej (po 16 mkw.).
Wszystkie obiekty są murowane,
wyposażone w instalację elektrycz−
ną, kryte papą. Stawka wywoław−
cza wynosi 4,44 zł/mkw. Przetarg
prowadzi MZGM−TBS. (j)
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Minęło pół miesiącaPrezydent zarządził

Rozpoczęło się przyjmowanie wnio−
sków o przyznanie nagród Prezydenta
Płocka za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości i edukacji artystycznej, upo−
wszechniania i ochrony kultury.

Nagrody przyznawane są raz w roku
i wręczane podczas obchodów Dni Hi−
storii Płocka. Mają formę honorową
(statuetka, medal, dyplom) i pieniężną.
Mogą być indywidualne i zbiorowe.
Indywidualne przyznawane są wybit−
nym działaczom i animatorom kultury,
twórcom sztuki, autorom nowatorskich
programów rozwoju kultury, animato−
rom edukacji artystycznej. Zbiorowe
mogą otrzymać instytucje, placówki,

stowarzyszenia, propagujące upo−
wszechnianie kultury w mieście oraz
zespoły i grupy artystyczne.

Prezydent może przyznać nagrodę
z własnej inicjatywy lub na wniosek in−
stytucji i placówek kultury, związków
i stowarzyszeń kulturalnych, środowisk
twórczych, organizacji społecznych.
Wnioski rozpatruje i powołuje zespół.
Nagrodę za całokształt działalności moż−
na przyznać tej samej osobie (lub grupie
osób) tylko raz. Za to samo osiągnięcie
można otrzymać tylko jedną nagrodę.

Wniosek o przyznanie nagród wraz in−
formacjami dotyczącymi kandydata
i uzasadnieniem należy składać w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka
do 30 kwietnia każdego roku. (j)

Nagrody Prezydenta

WPI został uchwalony blisko dwa la−
ta temu. Wiele z zaplanowanych inwe−
stycji zostało już wykonanych, inne są
w trakcie realizacji. Dlatego Urząd Mia−
sta Płocka po raz kolejny przygotował
formularze, w których płocczanie będą
mogli przedstawić swoje pomysły
i uwagi dotyczące przedsięwzięć, które
– ich zdaniem – powinny zostać zreali−
zowane w ich najbliższym otoczeniu,
czy w innych częściach miasta. Propo−
zycje zostaną rozpatrzone przy aktuali−
zacji Wieloletniego Planu Inwestycyj−

nego, który wytycza kierunki rozwoju
miasta na najbliższe lata. 

Do składania wniosków zachęcamy za−
równo osoby fizyczne jak i podmioty gos−
podarcze, instytucje, organizacje pozarzą−
dowe, Rady Mieszkańców Osiedli, spół−
dzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe.

Formularze, dostępne w Biurze Ob−
sługi Klienta Urzędu Miasta Płocka,
można składać (w BOK−u) do 15 kwiet−
nia. Wnioski, do wypełnienia w wersji
elektronicznej, będą również na stronie
internetowej www.plock.eu. ag

Zapraszamy płocczan do zgłaszania propozycji i uwag do Wieloletniego Pla−
nu Inwestycyjnego 

Co nowego w planie

Płocka Orkiestra Symfoniczna od 3
marca 2008 r. rozpocznie sprzedaż kar−
netów na koncerty w II kwartale 2008
(kwiecień – czerwiec). Karnet w promo−
cyjnej cenie 110 zł obejmuje 6 kolejnych
koncertów naszej orkiestry oraz gwaran−
tuje stałe miejsca na sali koncertowej.
Liczba karnetów jest ograniczona. 

Sprzedaż i szczegółowe informacje
w kasie Płockiej Orkiestry Symfonicznej
ul. Bielska 9/11, tel. 024 364 10 85 od
poniedziałku do piątku w godz. 10 – 15,
w środy 10 – 17. (j)

Koncertowe karnety

Joanna Szczepkowska będzie gościem
Płockiej Premiery Miesiąca. Książnica Płoc−
ka zaprasza na spotkanie ze słynną aktorką,
pisarką i publicystką już w piątek, 7 marca.
Szczepkowska będzie promować „Listy Mi−
łosne” – zbiór opowiadań w formie episto−
larnych wyznań właśnie, których ukazanie
się zapowiadał już, goszczący w Płocku
przed rokiem, Wojciech Kuczok (przeczytał
też wówczas opowiadane traktujące o pery−
petiach XIX−wiecznego pastora i oberżyst−
ki). Bo „Listy miłosne” to dzieło zbiorowe,
które obok Kuczoka i Szczepkowskiej wy−
pełnili treścią: Manuela Gretkowska, Janusz
Leon Wiśniewski, Monika Szwaja, Anna
Nasiłowska, Inga Iwasiów, Anna Bolecka,

Hanna Kowalewska, Magdalena Micznicka
i Natasza Goerke. Początek spotkania
o godz. 17. Wstęp wolny. (rł)

Listy miłosne
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Organizacje pozarządowe mogą wziąć
udział w konkursie na realizację zadań
publicznych w zakresie pomocy rodzinom
i osobom znajdującym się w trudnej sytu−
acji życiowej oraz wyrównywania szans
rodzin i osób w ramach pomocy społecz−
nej. To już druga edycja tego konkursu. 

Realizowane zadania powinny doty−
czyć działań socjalno−pomocowych na
rzecz: dzieci, młodzieży, osób dorosłych
i seniorów, osób niepełnosprawnych oraz
ich rodzin i wyrównywania szans tych
osób w społeczeństwie oraz osób będą−
cych w trudnej sytuacji życiowej.

Dotacje będą przeznaczane na zada−
nia dla płocczan. Organizacje pozarzą−
dowe nie mogą wykorzystać pieniędzy

np. na: zakup budynków, lokali czy
gruntów, udzielanie pomocy finanso−
wej osobom fizycznym lub prawnym
lub na działalność polityczną czy reli−
gijną. 

Na II edycję konkursu zaplanowano
147 tys. zł. Zadania powinny być reali−
zowane do końca 2008 roku.

Dokładna treść ogłoszenia oraz wzór
oferty znajduje się na stronie
www.ump.pl. i w Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych, ul. Zduńska 3, pok.
229 oraz u Pełnomocnika Prezydenta
Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarzą−
dowych, ul. Misjonarska 22, pok. 11. 

Oferty należy składać do 14 marca. 
(m.d.)

Wyrównać szanse
Powiększa się liczba zadań inwestycyj−

nych, które będą realizowane do 2013 ro−
ku w ramach „Lokalnego Programu Rewi−
talizacji Płocka”. Przypomnijmy, że pro−
gram ten został uchwalony w 2005 roku
i wyznacza tereny, które przeznaczone są
do rewitalizacji. Dokument ten ustala rów−
nież etapy planowanych działań i pozwala
na ubieganie się o środki z funduszy struk−
turalnych na projekty rewitalizacyjne. 

Na ostatniej sesji radni wprowadzili 44
nowe pozycje. Budynki te znajdują się na
trzech obszarach wyznaczonych do rewi−
talizacji: A− na terenach miejskich, C – te−
renach poprzemysłowych i D− terenach
powojskowych. 

Wśród zadań znajdują się np.: remonty
budynków (zarówno prywatnych, jak

i użyteczności publicznej), budowy par−
kingów wielopoziomowych przy ul. Sien−
kiewicza i Kościuszki, wymiany wind
w blokach płockich spółdzielni mieszka−
niowych, budowa zatoczek parkingowych,
remont zniszczonego przejścia pod torami
na Międzytorzu, wymiana instalacji wod−
no−kanalizacyjnej i grzewczej w blokach. 

Wnioski o wpisanie nowych zadań do
programu rewitalizacji wpłynęły w ra−
mach prowadzonych w październiku
ubiegłego roku konsultacji społecznych.
Wnioskodawcy na zgłoszone zadania za−
mierzają ubiegać się o środki z Unii Euro−
pejskiej, a część z nich chce otrzymać do−
tacje z budżetu miasta na prace konserwa−
torskie, restauratorskie i roboty budowla−
ne przy zabytku nieruchomym. (m.d.)

Na listę i po kasę

Organizacje pozarządowe, spół−
dzielnie socjalne oraz instytucje po−
żytku publicznego z Mazowsza mogą
ubiegać się o wsparcie zadań dotyczą−
cych przeciwdziałania alkoholizmowi,
zwalczania narkomanii, działań na
rzecz osób niepełnosprawnych oraz
edukacji zdrowotnej. Na ten cel Samo−
rząd Województwa Mazowieckiego
przeznaczył 1,4 mln zł. 

W ubiegłym roku wojewódzki sa−
morząd wydał na te cele 950 tys. zł.
Do urzędu marszałkowskiego wpłynę−
ło wówczas około 200 ofert. 

W tym roku organizacje pozarządo−
we mogą ubiegać się o wsparcie pro−
jektów w ramach czterech zakresów.
Najwięcej, bo aż 0,5 mln zł wyasygno−
wano na pomoc dla osób niepełno−
sprawnych. Kolejne 400 tys. zł przez−
naczono na przeciwdziałanie alkoho−
lizmowi oraz po 250 tys. zł – na prze−
ciwdziałanie narkomanii oraz edukację
zdrowotną. Pierwsze konkursy ruszyły
już w lutym, ostatni zakończy się 15
kwietnia.

I. przeciwdziałanie alkoholizmowi
– konkurs trwa do 11 marca „Twój
czas na zdrowie” – program profilak−
tyczno−terapeutyczny dla dzieci i mło−
dzieży z rodzin dotkniętych skutkami
alkoholizmu. 

II. zwalczanie narkomanii – konkurs
trwać będzie do 18 marca, ukierunko−
wany jest na promocję zdrowego stylu
życia ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących przeciwdziała−
nia narkomanii oraz prowadzenie po−

radnictwa, a także doradztwa i konsul−
tacji dla osób uzależnionych bądź dot−
kniętych skutkami uzależnienia. 

III. wsparcie osób niepełnospraw−
nych – konkurs trwa od 27 lutego do
27 marca. W ramach tego działania
będzie można ubiegać się o wsparcie
programów profilaktycznych służą−
cych poprawie stanu zdrowia fizycz−
nego i psychicznego osób niepełno−
sprawnych, działań wspierających
osoby objęte opieką paliatywną, tera−
pia poprzez: ergoterapię, arteterapię,
choreoterapię, dramatoterapię, esteto−
terapię, muzykoterapię, poezjoterapię,
chromoterapię, kinezyterapię, ludote−
rapię, silwoterapię oraz zajęcia relak−
sacyjne. 

IV. edukacja zdrowotna – konkurs
trwa od 17 marca do 15 kwietnia i do−
tyczy wczesnej wykrywalności nowo−
tworów złośliwych, chorób układu
krążenia, cukrzycy i otyłości, cało−
ściowych zaburzeń rozwojowych
w tym autyzmu, programów profilak−
tyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży
z zakresu: astmy, chorób alergicznych
i wad postawy 

Oferty należy składać w Kancelarii
Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego, ul.
Brechta 3, 03−472 Warszawa. Wzór
formularza oferty oraz szczegóły doty−
czące otwartego konkursu ofert do−
stępne są na stronie internetowej Sa−
morządu Województwa Mazowieckie−
go www.mazovia.pl w zakładce „or−
ganizacje pozarządowe”. M. M. 

1,4 mln zł na pomoc i zdrowie

Ogłoszone zostały przetargi ustne nie−
ograniczone na sprzedaż trzech garaży,
będących własnością Gminy Płock.
Pierwszy, o pow. 18 mkw. położony jest
przy ul. Gałczyńskiego, drugi o pow. 19
mkw. zlokalizowany jest przy ul. Słodo−
wej, a trzeci o pow. 18 mkw. przy ul.
Kredytowej. Przetargi odbędą się 19
marca od godz. 10.30. Cena wywoław−
cza każdego z garaży wynosi 11 tys.
złotych. 

Przystępujący do przetargu powinien
złożyć pisemne oświadczenie o zapoz−

naniu się z regulaminem, warunkami
i przedmiotem przetargu oraz wpłacić
(do 13 marca) wadium na wybraną nie−
ruchomość w kasie Urzędu Miasta Płoc−
ka lub na jego konto. Wadium wpłacone
przez uczestnika, który wygra przetarg,
zalicza się na poczet ceny nabycia nieru−
chomości.

Bliższe informacje na temat przetar−
gów uzyskać można w Referacie Obrotu
Nieruchomościami w ratuszu, pok. 227,
tel. 024/367 14 78.

(j)

Garaże na sprzedaż

Nastąpiła zmiana na
stanowisku wicepre−
zesa ds. marketingu,
sprzedaży i łańcucha
dostaw w Basell Orlen
Polyolefins. 1 marca
Wido Waleputa zastą−
pił Dick Stolwijk. 

Nowy wiceprezes
jest doktorem chemii. Poprzednio był

szefem jednostki biznesowej, zajmują−
cej się rodziną produktów Metocene
w Dywizji Polimerów w LyondellBa−
sell. Karierę zawodową rozpoczynał
w firmie Shell, a następnie poprzedniku
obecnego Basella – firmie Montell.
Specjalizuje się w tworzeniu strategicz−
nych rozwiązań biznesowych, dotyczą−
cych zarządzania klientami, marketingu
i logistyki. Pochodzi z Holandii. (j)

Nowy wiceprezes Basella

Miasto szykuje się do remontu ulicy
Gierzyńskiego. Najpierw jednak musi
powstać dokumentacja projektowa tego
przedsięwzięcia. Przetarg prowadzi
Miejski Zarząd Dróg. W planach jest
wymiana nawierzchni oraz remont par−
kingów, zjazdów i chodników na tej uli−
cy o długości ponad 600 metrów. Po

rozstrzygnięciu przetargu będzie wiado−
mo m.in. jakie dokładnie prace trzeba
będzie przeprowadzić, ile będą one
kosztowały i jak będzie wyglądała tym−
czasowa organizacja ruchu w tym rejo−
nie. Prawdopodobnie już w marcu bę−
dzie wiadomo, kto zajmie się opracowa−
niem dokumentacji. Po podpisaniu umo−
wy firma będzie miała osiem miesięcy
na zrealizowanie tego zadania. (m.d.)

Najpierw projekt

1 stycznia 2008 r. weszła w życie usta−
wa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z FUS
(Dz.U. nr 191, poz. 1368), która przywró−
ciła coroczną waloryzację emerytur i rent
z dniem 1 marca każdego roku oraz zwię−
kszyła jej wskaźnik. Podobnie jak w do−
tychczasowych uregulowaniach prawnych
waloryzacja będzie polegać na pomnoże−
niu kwoty świadczenia i podstawy jego
wymiaru przez wskaźnik waloryzacji,
a podwyższane będą świadczenia przyzna−
ne przed 1 marca danego roku.

Oznacza to, iż pełny wskaźnik waloryza−
cji dla świadczeń przyznanych przed 1 mar−
ca 2008 roku wyniesie 106,5% zaś dla
świadczeń przyznanych po tej dacie –
104,2%. Zatem wyższym wskaźnikiem wa−
loryzacji będą podwyższone emerytury
i renty (rodzinne, z tytułu niezdolności do
pracy, szkoleniowe) przyznane przed 1
marca 2007 r, których wysokość nie była
później przeliczana z zastosowaniem kwo−
ty bazowej, obowiązującej od 1 marca
2007 r. Osoby, którym przyznano emerytu−
rę lub rentę dopiero od 1 marca 2007 r, jak
również osoby, które miały wcześniej
przyznane świadczenia, ale przeliczyły je

od kwoty bazowej obowiązującej od 1 mar−
ca 2007 r., będą mieć podwyższone świad−
czenie jedynie z tytułu inflacji i wzrostu
płac w 2007 r. W tym przypadku wskaźnik
waloryzacji wyniesie ok. 104,2%.

Jednocześnie z podwyżką emerytur
i rent od 1 marca 2008 r. pełnym wskaźni−
kiem waloryzacji będą też podwyższone:
– dodatki: pielęgnacyjne, dla sierot zupeł−

nych, kombatanckie, pielęgnacyjne,
– świadczenia pieniężne przyznawane

m.in. osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonych w obozach
pracy przez III Rzeszę i ZSRR, oraz
– kwoty świadczeń najniższych. Podwyż−

szony zostanie także ryczałt energetyczny
do kwoty 115,27 zł. 

Waloryzacja z 1 marca 2008 r. ma kon−
sekwencje także dla emerytów i rencistów,
którzy pracują zarobkowo i osiągają z pracy
przychody wyższe niż 70% przeciętnego
wynagrodzenia, nie przekraczające jednak
130 % tego wynagrodzenia. Kwoty te będą
podwyższone pełnym wskaźnikiem walory−
zacji. Zarówno wysokość podwyższonych
dodatków jak i kwoty najniższych emerytur
i rent oraz kwoty zmniejszenia świadczeń
zostaną wkrótce ogłoszone przez prezesa
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Barbara Smardzewska−Czmiel
(rzecznik prasowy O/ZUS w Płocku)

ZUS informuje

Waloryzacja świadczeń



4 Sygnały Płockie

*XXI SESJA RADY MIASTA*XXI SESJA RADY MIASTA*XXI SESJA RADY MIASTA*XXI SESJA RADY MIASTA*XXI SESJA RADY MIASTA*

1. UCHWAŁA NR 284/XXI/08
w sprawie obsadzenia mandatu radne−
go Rady Miasta Płocka,

2. UCHWAŁA NR 285/XXI/08
w sprawie zmian w Budżecie Miasta
Płocka na 2008 rok,

3. UCHWAŁA NR 286/XXI/08
w sprawie uchwalenia regulaminu do−
starczania wody i odprowadzania
ścieków,

4. UCHWAŁA NR 287/XXI/08
w sprawie wyrażenia zgody na sprze−
daż i udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaży prawa własności nierucho−
mości, stanowiących własność Gminy
Płock oznaczonych nr 2906/6 o pow.
0,1344 ha oraz nr 2901/12 o pow.
0,4961 ha położonych w Płocku przy
ul. Kutrzeby na rzecz Fundacji Roz−
woju Karate Tradycyjnego z siedzibą
w Łodzi, przy ul. Moniuszki 4a, 

5. UCHWAŁA NR 288/XXI/08
w sprawie nabycia przez Gminę Płock
nieruchomości położonej w Płocku
przy ul. Harcerskiej, oznaczonej jako
działka nr 1087/11 o powierzchni
17.300 m2,

6. UCHWAŁA NR 289/XXI/08
w sprawie rozpatrzenia zarzutu Wan−
dy Krakowskiej do ustaleń projektu
Miejscowego planu zagospodarowa−
nia przestrzennego osiedla Podolszy−
ce Południe w Płocku,

7. UCHWAŁA NR 290/XXI/08
w sprawie uchylenia uchwały Rady
Miasta Płocka Nr 179/XII/03 z dnia
26 czerwca 2003 roku,

8. UCHWAŁA NR 291/XXI/08
w sprawie zmiany Uchwały Nr
729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 r. zmienionej
Uchwałą Nr 966/LVII/06 Rady Mia−
sta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 r.
oraz Uchwałą Nr 150/X/07 Rady Mia−
sta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r.,

9. UCHWAŁA NR 292/XXI/08
w sprawie zmiany w Statucie Domu
Pomocy Społecznej „Przyjaznych
Serc” w Płocku,

10. UCHWAŁA NR 293/XXI/08
w sprawie zawarcia z Powiatem Go−
stynińskim porozumienia w sprawie
realizacji zadań powiatu gostyniń−
skiego z zakresu Ośrodka Adopcyjno
– Opiekuńczego w Płocku, będącego
jednostką organizacyjną Miasta
Płock,

11. UCHWAŁA NR 294/XXI/08
w sprawie przystąpienia Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoc−
ku do projektu systemowego dofinan−
sowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007−
2013 Priorytet VII Promocja integra−
cji społecznej, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy spo−
łecznej,

12. UCHWAŁA NR 295/XXI/08
w sprawie wyrażenia zgody na reali−

zację Projektu konkursowego realizo−
wanego w ramach Programu Opera−
cyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa
dostępu do zatrudnienia oraz wspiera−
nie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiato−
wych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywiza−
cji zawodowej osób bezrobotnych
w regionie,

13. UCHWAŁA NR 296/XXI/08
w sprawie ustalenia zasad korzystania
ze stołówek zorganizowanych
w przedszkolach i szkołach Miasta
Płocka oraz zmiany uchwały nr
147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia
26 czerwca 2007 r.,

14. UCHWAŁA NR 297/XXI/08
w sprawie założenia publicznego gim−
nazjum i publicznego zespołu szkół
oraz nadania statutów i podpisania ak−
tów założycielskich,

15. UCHWAŁA NR 298/XXI/08
w sprawie wydania opinii dotyczącej
lokalizacji salonu gier na automatach
w Płocku przy ul. Nowy Rynek 18, 

16. UCHWAŁA NR 299/XXI/08
w sprawie zwolnień z podatku od nie−
ruchomości w zakresie programu po−
mocy regionalnej Miasta Płocka na
wspieranie nowych inwestycji dla
przedsiębiorców innowacyjnych lub
prowadzących działalność badawczo−
rozwojową na terenie Miasta Płocka,

17. UCHWAŁA NR 300/XXI/08
w sprawie zmiany Uchwały Nr
18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia
16 grudnia 2002 roku w sprawie okre−
ślenia wzorów formularzy dotyczą−
cych podmiotu i przedmiotu opodat−
kowania niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego,

18. UCHWAŁA NR 301/XXI/08
w sprawie wyrażenia zgody na zawie−
ranie umów przez Miasto Płock, miej−
skie jednostki budżetowe oraz miej−
skie zakłady budżetowe na okres
przekraczający rok budżetowy,

19. UCHWAŁA NR 302/XXI/08
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Płocka, 

20. UCHWAŁA NR 303/XXI/08
w sprawie uchwalenia Regulaminu
Rady Miasta Płocka,

21. UCHWAŁA NR 304/XXI/08
w sprawie rozszerzenia składu osobo−
wego Komisji Rewizyjnej Rady Mia−
sta Płocka,

22. UCHWAŁA NR 305/XXI/08
w sprawie rozszerzenia składu osobo−
wego Komisji Polityki Społecznej Ra−
dy Miasta Płocka,

23. UCHWAŁA NR 306/XXI/08
w sprawie wykreślenia ze składu oso−
bowego Komisji Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka,

24. UCHWAŁA NR 307/XXI/08
w sprawie rozszerzenia składu osobo−
wego Komisji Rewizyjnej Rady Mia−
sta Płocka,

25. UCHWAŁA NR 308/XXI/08
w sprawie rozszerzenia składu osobo−
wego doraźnej Komisji d/s Organiza−
cji Pracy Rady.

z obrad rajców

Uchwały Rady Miasta
Płocka podjęte na XXI 
sesji w dniu 26 lutego 2008 roku:

Po rezygnacji z mandatu radnego Józe−
fa Czurki jego miejsce w Radzie Miasta
zajęła Beata Szczytniewska, która star−
tując w wyborach z tego samego ugrupo−
wania (Nasze Miasto Płock) otrzymała
największą liczbę głosów. Na XXI sesji
złożyła uroczyste ślubowanie i stała się
pełnoprawnym członkiem Rady Miasta.
Będzie pracować w Komisji Polityki
Społecznej i Komisji Rewizyjnej.

Beata Szczytniewska ma już pewne
doświadczenie samorządowe, bowiem
przez ostatnie 4 lata była członkiem Ra−
dy Mieszkańców Osiedla „Podolszyce−
Południe”, w tym przez 3 lata była jej
przewodniczącą. Jest ekonomistką, pra−
cuje w Auchan, mąż był piłkarzem Wi−
sły; mają dwóch synów Sebastiana – 5
lat i Damiana – 12 lat. (j)

Nowa radna
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Barbara Smardzewska−Czmiel

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o wyjaśnienie powodów usu−
nięcia z ulicy Wrzosowej segregatorów
na selektywną zbiórkę surowców wtór−
nych. 2/ Proszę o ustawienie na osiedlu
Góry dwóch znaków drogowych: 1.
przy wjeździe w północną część ul. Wy−
sokiej – „droga bez przejazdu” 2. przy
wjeździe w ul. Przyszkolną – „ograni−
czenie prędkości”. 3/ Które podmioty
gospodarcze ubiegają się o umiejsco−
wienie w naszym mieście nowych stacji
benzynowych. Jakie inicjatywy podej−
mują władze miasta, aby zachęcić do
wzrostu konkurencyjności na rynku
sprzedaży paliw?

Krzysztof Buczkowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Proszę o informację, dotyczącą aktu−
alnego stanu realizacji inwestycji
MZGM−TBS – budowa domów jedno−
rodzinnych przy ul. Srebrnej. Jaki jest
ostateczny termin zakończenia prac
i przekazania domów do zamieszkania?
2/ Na jakim etapie znajduje się realiza−
cja Studium wykonalności linii tramwa−
jowej? Jaki jest zakres tego studium? 

Artur Jaroszewski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Dotyczy zniszczeń nawierzchni ul.
Czwartaków.

Piotr Nowicki

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ W związku z kolejnym przypadkiem
zachorowania na ostrą odmianę sepsy,
zakończonym śmiercią 8−letniej dziew−
czynki, proszę o określenie wysokości
środków finansowych, jakie należałoby
zabezpieczyć w budżecie miasta, aby
objąć szczepieniami przeciw meningo−
kokom dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym.

Lech Latarski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Zwracam się o zmianę rozkładu jazdy
autobusów Komunikacji Miejskiej, ob−
sługujących rejon ul. Targowej i wydłu−
żenie którejś linii, by powstało połącze−
nie z Podolszycami. 2/ Zwracam się
z prośbą o przyspieszenie procedury
sprzedaży działek gminnych, znajdują−
cych się w okolicy CNH. 3/ Proszę
o przyspieszenie przebudowy ul. Targo−
wej (chodnika i zajazdów w rejonie biu−
rowca).

Wiesław Kossakowski

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Czyja jest droga łącząca dworzec
PKP z ul. Otolińską, w fatalnym stanie,
strasznie zaśmiecona? 2/ Dotyczy wy−
dania decyzji o warunkach zabudowy
dla Budizol – Włocławek (fragment ul.
Piekarskiej); kto rozdzieli ścieki i wody
opadowe? Jaka wysokość ma mieć pla−
nowany budynek?

Marek Krysztofiak

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Co spowodowało zmianę w projek−
cie budowy przedszkola na osiedlu
Ciechomice i wykreślenie z niego za−
plecza kuchennego? 2/ W związku
z otwarciem komisariatu na Podol−
szycach proszę o zainstalowanie sy−
gnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ul. Armii Krajowej i Walecznych. 3/
W sprawie nasadzeń zieleni, oddzie−
lającej bloki MTBS od ul. Armii Kra−
jowej.

Paweł Kolczyński

Przedmiot, temat interpelacji: 1/ Ja−
kie podjęto działania, mające na celu za−
pewnienia lokalu Związkowi Żołnierzy
AK „Mazowsze”? 

Elżbieta Gapińska

Przedmiot, temat interpelacji: 
1/ Czy istnieje możliwość wykupu loka−
lu użytkowego przy ul. Tumskiej 5 (bar
mleczny) na takich samych zasadach,
jak w przypadku lokali wynajmowa−
nych innym podmiotom gospodarczym?

Opr. (j)

Interpelacje
Interpelacje i zapytania
radnych zgłoszone 
między sesjami Rady 
Miasta Płocka w lutym 2008 roku:
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CZĘŚĆ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Mieszkańcy Gminy Płock, nazywanej dalej Miastem tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1/ Mieście –należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium,
2/ ustawie –należy przez to rozumieć ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.).
§ 2

Miasto obejmuje obszar 88,06 km2. Granice Miasta są określone na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 do Statutu.
§ 3
1. Barwy Miasta przedstawiają się następująco: kolory – żółty i niebieski z czerwonym szlakiem pośrodku. Szlak czerwony

równa się jednej siódmej szerokości flagi. W położeniu pionowym kolor żółty zajmuje stronę lewą, a w poziomym znajduje
się u góry. Barwy Miasta przedstawia Załącznik Nr 2 do Statutu.
2. Herb Miasta przedstawia się następująco: na czerwonej tarczy widnieje u dołu średniowieczny miejski mur obronny

z otwartą bramą (symbol obronności i gościnności). Nad murem znajduje się szczyt kościoła katedralnego z krzyżem, a po
bokach dwie wieże (baszty zamku). Mur, szczyt i wieże –białe, brama i okna−czarne, dachy wież−niebieskie, krzyż i zakończe−
nia wież−złote. Wzór Herbu przedstawia Załącznik Nr 3 do Statutu.
3. Wielki Reprezentacyjny Herb Miasta przedstawia się następująco: wersja podstawowa Herbu Miasta Płocka, nad którym

umieszczona jest stylizowana korona z sarkofagu królewskiego Katedry Płockiej, po obydwu stronach Herbu umieszczono
szarfy o barwach Miasta. Pod Herbem na gałązce zawieszone są dwa odznaczenia bojowe: Krzyż Grunwaldu III kl. za męstwo
Płocczan w czasie II wojny światowej oraz Krzyż Walecznych za obronę Płocka w wojnie polsko−rosyjskiej 1920 r. Pod odz−
naczeniami na białej wstędze umieszczono dewizę w języku łacińskim „Virtute et labore augere” (męstwem i pracą uboga−
cać). Wzór Herbu przedstawia Załącznik Nr 4 do Statutu. Intensywność barw dla Herbu Miasta i Flagi Miasta stosuje się wg
systemu Pantone o nasyceniu określonym cyframi: żółty – 109, czerwony – 485, niebieski−305, a dla Herbu Reprezentacyj−
nego dodatkowo: zielony – 361 i złoto średnie.
4. Hejnał Płocki – tekst i zapis nutowy zawarty jest w Załączniku Nr 19 do Statutu.
5. Sztandar Rady Miasta Płocka przedstawia się następująco: strona I – na kolorze czerwonym umieszczony jest Wielki Re−

prezentacyjny Herb Miasta Płocka oraz pod nim napis RADA MIASTA PŁOCKA. Strona II – na białym kolorze umieszczone
jest popiersie św. Zygmunta (wzorowane na relikwiarzu hermy) w środku stylizowanego Wieńca oraz napis ŚWIĘTY ZYG−
MUNT – PATRON PŁOCKA. Sztandar ma wymiar 100 x 110 cm i umieszczony jest na drzewcu, którego grot przedstawia Go−
dło Państwa – Orła w Koronie umieszczonego na puszce z napisem Rada Miasta Płocka. Wzór Sztandaru przedstawia Za−
łącznik Nr 5 do Statutu. Regulamin używania Sztandaru stanowi Załącznik Nr 6 do Statutu.
6. Wielka Pieczęć Rady Miasta Płocka jest w kształcie koła o średnicy 5,9 cm i przedstawia się następująco: Wielki Repre−

zentacyjny Herb Miasta Płocka oraz napis w obwodzie: Rada Miasta Płocka. Pieczęć ta stosowana jest do dyplomów, listów
gratulacyjnych i innych pism o szczególnym znaczeniu. Wzór pieczęci stanowi Załącznik Nr 7 do Statutu.
7. Laska Przewodniczącego Rady Miasta wykonana jest z drewna orzechowego barwionego na kolor mahoniu, o długości

1,8 metra. Laska zwieńczona jest Wielkim Reprezentacyjnym Herbem Miasta, wykonanym ze srebra (korona pozłacana). Po−
niżej umieszczone są elementy dekoracyjne (nawiązujące kształtem do ogniw łańcucha Prezydenta Miasta Płocka), a także
inne elementy ozdobne: stylizowana litera „P” i napis „Anno Domini 1998”. Wzór Laski stanowi Załącznik Nr 8 do Statutu.
8. Łańcuch Prezydenta Miasta Płocka wykonany jest ze srebra z elementami złoconymi. W centralnej jego części znajduje się

Wielki Reprezentacyjny Herb Miasta. Nad Herbem, symetrycznie po obu stronach łańcucha, znajdują się – wkomponowane
w ogniwa – dwie tarcze herbowe. Prawa tarcza przedstawia Orła Białego – godło herbu Rzeczypospolitej, lewa – czarnego Orła
(bez korony) z literą „P” na piersi – herb Mazowsza Płockiego. Wzór Łańcucha Prezydenta stanowi Załącznik Nr 9 do Statutu.
9. Herb i barwy Miasta stanowią własność Miasta. Herb i barwy Miasta pełnią funkcję symboli i znaków służących do pro−

mocji Miasta. Herb i barwy Miasta mogą być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek.
10. Prawo do używania herbu i barw Miasta przysługuje:
a) organom Miasta,
b) jednostkom organizacyjnym Miasta,
c) miejskim służbom, inspekcjom i strażom,
d) pracownikom samorządu gminy i radnym w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu,
e) osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej,
f) osobom fizycznym i prawnym będącym podmiotami gospodarczymi,
g) innym podmiotom – bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody.
11. Rada Miasta Płocka upoważnia Prezydenta Miasta Płocka do podjęcia stosownych działań, jeżeli podmiot uprawniony

wykorzystuje herb lub barwy Miasta w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub
interes Miasta na szkodę.
12. a/ Flagę Miasta zawierającą barwy Miasta umieszcza się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi miejsce

obrad Rady Miasta.
b) W innych budynkach w Mieście – z okazji uroczystości, świąt i rocznic państwowych i regionalnych.
13. Zasady wykorzystania Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka przedstawiają się następująco:
a) Wielki Reprezentacyjny Herb Miasta Płocka może być prezentowany na sztandarze Rady Miasta Płocka,
b) gmachu Urzędu Miasta,
c) sali obrad Rady,
d) medalach, odznakach i dyplomach,
e) Wielkiej Reprezentacyjnej Pieczęci Rady Miasta Płocka,
f) uroczystościach organizowanych przez Radę,
g) w innych okolicznościach za zezwoleniem Rady i na warunkach w nim ustalonych.
§ 4
1. Godność „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” nadaje Rada Miasta osobom za szczególne zasługi położone dla Mia−

sta w dziedzinie: polityki, gospodarki, nauki, kultury i innych. Wzór medalu określa Załącznik Nr 10 do Statutu. Szczegółowe
zasady oraz tryb nadawania i pozbawiania godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” określa Regulamin stanowiący
Załącznik Nr 11 do Statutu.
2. Za zasługi dla Miasta Płocka nadaje się medal „Zasłużony dla Płocka”. Wzór medalu określa Załącznik Nr 12 do Statutu.

Szczegółowe zasady oraz tryb nadawania i pozbawiania medalu „Zasłużony dla Płocka” określa Regulamin stanowiący Za−
łącznik Nr 13 do Statutu. 
§ 5
1. Miastu przysługują prawa powiatu w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym.
2. Miasto wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
3. Miasto posiada osobowość prawną.
4. Herb, nazwa oraz inne symbole Miasta podlegają ochronie prawnej.
5. Samodzielność Miasta podlega ochronie sądowej.
§ 6
1. Mieszkańcy Miasta podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za poś−

rednictwem organów Miasta.
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Miasta (nazywanej dalej „Radą”) określa odrębna ustawa.
3. Organem stanowiącym i kontrolnym Miasta jest Rada. 
4. Organem wykonawczym i zarządzającym Miasta jest Prezydent Miasta Płocka nazywany dalej „Prezydentem”.
§ 7
Miasto dzieli się na Osiedla Miejskie.

CZĘŚĆ II: ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA MIASTA
§ 8
Do zakresu działania Miasta należy rozstrzyganie o wszystkich sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżo−

nych ustawami do kompetencji innych jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej.

§ 9
Miasto wykonuje zadania własne i powiatowe.
1. Do zadań własnych Miasta w szczególności należą sprawy:
1/ ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
2/ miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3/ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości

oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
4/ lokalnego transportu zbiorowego,
5/ promocji i ochrony zdrowia,
6/ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7/ komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
8/ oświaty, w tym szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych,
9/ kultury, w tym bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury,
10/ kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11/ targowisk i hal targowych,
12/ zieleni komunalnej i zadrzewień,
13/ cmentarzy komunalnych,
14/ porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
15/ utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 
16/ zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
2. Do zadań powiatowych Miasta należą w szczególności sprawy:
1/ edukacji publicznej,
2/ polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych,
3/ transportu i dróg publicznych,
4/ ochrony dóbr kultury,
5/ kultury fizycznej i turystyki,
6/ geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami,
7/ zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego,
8/ gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
9/ ochrony środowiska i przyrody,
10/ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
11/ ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia lu−

dzi oraz środowiska,
12/ przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
13/ ochrony praw konsumenta,
14/ obronności, 
15/ promocji Miasta i współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
16/ promocji i ochrony zdrowia. 
3. Ustawy określają, które zadania Miasta mają charakter obowiązkowy.
§ 10
1. Poza zadaniami własnymi wymienionymi w § 9 Miasto wykonuje zadania i czynności zlecone, wynikające z ustaw oraz

zadania przejęte w drodze porozumienia od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
2. Zadania zlecone i przejęte w drodze porozumienia są wykonywane przez Miasto po zapewnieniu środków finansowych

przez organ zlecający. 
3. Miasto może współpracować ze społecznościami lokalnymi innych państw.
§ 11
1. W celu wykonywania zadań Miasto może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
2. Miasto oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą, wykraczającą poza zadania o charak−

terze użyteczności publicznej, wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnych ustawach.
3. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości Miasta następuje w drodze współdziałania jednostek sa−

morządu terytorialnego.
4. Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta, w tym prawnie wyodrębnionych zawiera Załącznik Nr 15 do Statutu.

CZĘŚĆ III: ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY 
§ 12
Rada składa się z 25 radnych wybranych na okres czterech lat licząc od dnia wyborów.
§ 13
1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1/ uchwalanie Statutu Miasta,
2/ stanowienie o kierunkach działania Prezydenta oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3/ powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Miasta – na wnio−

sek Prezydenta, 
4/ uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie

udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi,
5/ uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6/ uchwalanie programów gospodarczych,
7/ ustalanie zakresu działania Osiedli oraz przekazywanie im składników mienia do korzystania,
8/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9/ rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności Prezydenta, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,

służb, inspekcji i straży z wyjątkiem spraw należących do zakresu administracji rządowej,
10/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy la−

ta, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
b) przyjmowanie lub odrzucanie spadków i zapisów,
c) emitowanie obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta,
d) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
e) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Prezydenta w roku budże−

towym,
f) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez

Radę,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, spółdzielni, związków, stowarzyszeń i fundacji oraz rozwiązywania i występowa−

nia z nich,
h) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta,
i) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposa−

żenia ich w majątek,
j) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym,
11/ określanie wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
12/ podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
13/ podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydzielenia na

ten cel odpowiedniego majątku,
14/ podejmowanie uchwał w sprawach: Herbu Miasta, nazw ulic, placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15/ nadawanie Godności Honorowego Obywatela Miasta i medalu „Zasłużony dla Płocka”,

ciąg dalszy na str. 6

STATUT MIASTA PŁOCKA
Rada Stołecznego Książęcego Miasta Płocka z szacunkiem odnosi się do pozostawionej nam przez przodków chlubnej spuścizny będącej ogromnym

wkładem w cywilizacyjny rozwój Polski i Europy, czyniąc także zadość obowiązkowi zachowania i pomnażania danego nam dziedzictwa oraz przywrócenia
tysiącletniemu Miastu – siedziby monarchów, biskupów, książąt mazowieckich i władz wojewódzkich należnej mu uzasadnionej i potwierdzonej

historycznie rangi uchwaliła Statut Miasta Stołecznego Książęcego Płocka.
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ciąg dalszy ze str. 5
16/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przy−

stępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
18/ stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.
3. Rada kontroluje działalność Prezydenta i podporządkowanych mu jednostek, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta, w tym

przedstawiciele wszystkich klubów.
5. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Miasta i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieu−

dzielenia absolutorium Prezydentowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obra−
chunkową.
6. Komisja Rewizyjna bada skargi na działalność Prezydenta, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, służb, in−

spekcji, straży i wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kon−
trolnych innych Komisji powoływanych przez Radę.
7. Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski Przewodniczącego Rady w sprawie stwierdzenia nieważności aktów prawnych orga−

nów Osiedli. 
8. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Załącznik Nr 18 do Statutu.
§ 14
1. Pierwszą sesję nowowybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni od daty ogłosze−

nia Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw w sprawie zbiorczych wyników wyborów do Rad na
obszarze całego kraju, a prowadzi ją radny Senior, tj. najstarszy wiekiem obecny na sesji.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospoli−

tej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców.”
3. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty – kolejno wywołani radni powstają i wypowiadają słowo

”ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Radni nieobecni na pierwszej sesji Ra−
dy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na najbliższej sesji, na której są obecni.
4. Na pierwszej sesji Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i 1−3 Wiceprzewodniczących.
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 1−3 Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obec−

ności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Potwierdzeniem dokonanego wyboru jest uch−
wała Rady podjęta w głosowaniu zwykłym.
6. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu

Rady w trybie określonym w ust.5.
§ 15
1. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Przewodniczący Rady:
1/ organizuje pracę Rady i prowadzi obrady,
2/ podpisuje upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
3/ podpisuje korespondencję i dokumenty urzędowe Rady.
3. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności

Przewodniczącego i nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący naj−
starszy wiekiem.
4. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej

rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
5. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 4, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub

Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w któ−
rym powinna być podjęta.
§ 16
1. Rada wybiera ze swego grona Sekretarza sesji Rady w głosowaniu jawnym. Potwierdzeniem dokonanego wyboru jest

uchwała Rady podjęta w głosowaniu zwykłym.
2. Sekretarz sesji Rady wybierany jest na okres kadencji Rady.
3. Sekretarzem sesji pierwszej nowo wybranej Rady jest najmłodszy wiekiem radny spośród obecnych na sesji.
4.Sekretarz sesji Rady może być odwołany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Wniosek o odwołanie Sekretarza sesji Rady jest przyjęty do głosowania w przypadku złożenia go przez minimum 5 rad−

nych.
6. Do zadań Sekretarza Sesji w szczególności należy:
1/ pomoc w przeprowadzeniu ślubowania radnych, m. in. poprzez odczytywanie imion i nazwisk radnych przed potwierdze−

niem ślubowania i odnotowanie tego faktu na liście obecności radnych.
2/ odczytywanie nazwisk w głosowaniu imiennym jawnym oraz udzielanie pomocy w pracy komisji skrutacyjnej 
3/ podpisywanie protokołów z sesji.
§ 17
1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Na wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady tj. 7 radnych, Przewodniczący zobowiązany jest

zwołać sesję (sesję nadzwyczajną) w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Przewodniczący w zawiadomieniu, o którym mo−
wa w ust. 3 zaznacza, że sesja zwoływana jest zgodnie z wnioskiem – odpowiednio – Prezydenta lub radnych. W tej sytuacji
nie stosuje się terminu, o którym mowa w ust. 3. Postanowienia § 23 ust. 3 w zakresie opiniowania projektów uchwał przez
Komisję nie stosuje się.
3. O sesji Rady należy zawiadomić pisemnie członków Rady co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia wskazując

miejsce, dzień i godzinę posiedzenia. Zawiadomienia winny być umieszczane w skrytce radnego, a informacja o tym fakcie
przekazana radnemu telefonicznie. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
4. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady o sesji winno być również podane do wiadomości publicznej poprzez rozplaka−

towanie na terenie miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.
5. Sesja Rady ma moc stanowiącą, gdy jest na niej obecna co najmniej połowa ustawowego składu Rady, to jest 13 rad−

nych.
6. Ustalony przez Przewodniczącego porządek obrad nie wymaga głosowania, nie wymagają głosowania również

zmiany dotyczące kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku. Zmiany do tak ustalonego porządku
obrad mogą być wprowadzone bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady tj. gdy za zmianami gło−
suje co najmniej 13 radnych. W przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej do zmiany porządku obrad wymagana jest
zgoda wnioskodawcy.
7. Na wniosek Prezydenta Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady pro−

jekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Prezydent a projekt wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji
Rady.
§ 18
1. Sesję Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady. Prowadzący sesję otwiera i zamyka obrady

sesji uderzając trzykrotnie Laską.
2. Prowadzący obrady może udzielić głosu osobie spośród publiczności po uprzednim uzyskaniu zgody Rady. Warunek ten

nie dotyczy parlamentarzystów i radnych sejmiku wojewódzkiego oraz pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, któ−
rzy zabierają głos na wniosek Prezydenta. Przedstawiciel Komitetu obywatelskiego, o którym mowa w § 24 zabiera głos za
zgodą prowadzącego obrady.
§ 19
1. Posiedzenia Rady są jawne.
2. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte tajemnicą państwową, zgodnie z treścią ustawy o tajemnicy państwo−

wej jawność sesji lub jej część zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.
3. Poza przypadkiem określonym w ust.2 na wniosek radnego Rada może postanowić, iż ze względu na ważny interes spo−

łeczności lub poszczególnych obywateli, sesja lub obrady nad określonymi punktami porządku obrad odbędą się przy
drzwiach zamkniętych.
4. Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący i Sekretarz sesji Rady zajmują miejsca przy stole prezydialnym.
5. W lokalu należy zapewnić miejsca dla członków Rady, osób zaproszonych, a także osobne miejsca dla publiczności.
§ 20
1. Program sesji w szczególności zawiera punkty:
1/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2/ wybór komisji uchwał i wniosków,
3/ interpelacje,
4/ zapytania radnych,

5/ sprawy różne.
2. Każdy radny ma prawo składać „interpelacje”, „zapytania” oraz „wnioski” w sprawach go interesujących.
3. Treść interpelacji składa się na piśmie. Wzór formularza interpelacji zawiera Załącznik Nr 16 do Statutu. Radny może

przedstawić zgłoszoną przez siebie w ten sposób interpelację także w formie ustnej na sesji Rady, ale w czasie nie dłuższym
niż 5 minut.
4. Interpelacja to stwierdzenie konieczności rozwiązania problemu i żądanie zajęcia stanowiska przez właściwy organ. Inter−

pelacja powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikające zeń pytania.
5. Odpowiedzi na interpelacje powinny być udzielane na piśmie w terminie czternastodniowym od daty złożenia w Biurze

Obsługi Rady określanym dalej jako „Biuro”, z tym że w sprawach skomplikowanych termin ten może być przesunięty nie
dłużej jednak niż o 7 dni, o czym zainteresowany winien być powiadomiony.
6. W przypadku upływu kadencji Rady, o ile nie udzielono odpowiedzi na interpelacje, prawo radnego do żądania udzielenia

tej odpowiedzi wygasa. Postanowienia niniejsze stosuje się także w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego. 
7. Interpelacje zgłoszone przez radnych oraz odpowiedzi na nie są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
8. Zapytanie składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów miasta, w szczególności w celu uzyskania informa−

cji o stanie faktycznym oraz w sprawie projektu uchwały. Zapytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a odpowiedź na nie,
nie dłużej niż 5 minut. Nad zapytaniem i udzieloną odpowiedzią nie prowadzi się dyskusji.
9. Wniosek powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie. W zakresie udzielenia informacji dotyczącej jego realizacji po−

stanowienia ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
10. Rejestr wniosków zgłoszonych na sesji Rady prowadzi Biuro na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
11. Sprawozdanie składa Prezydent lub wyznaczony przez niego Zastępca, a sprawozdanie Komisji Przewodniczący Komi−

sji lub wyznaczony przez Komisję sprawozdawca. 
12. Tematy omawiane na sesjach z planu pracy Rady są po dyskusji przyjmowane przez radnych w formie poddania ich pod

głosowanie. Wynik z głosowania zapisywany jest w protokole z sesji.
§ 21
1. W celu uczczenia ważnych dla Miasta spraw Przewodniczący Rady może zwołać uroczystą sesję Rady.
2. W sytuacji określonej w ust. 1 Rada może nie podejmować uchwał oraz można nie stosować postanowień § 18 ust. 1

oraz § 20. 
§ 22
1. Na wniosek Prezydenta, Komisji, radnego lub Klubu Radnych Rada może przyjąć określone stanowisko.
2. Stanowisko zajmowane może być w sprawie o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Miasta.
3. Osoby uprawnione (ust. 1) zgłaszając wniosek o zajęcie stanowiska przedkładają jego projekt oraz projekt uchwały, o któ−

rym mowa w ust 5.
4. Biuro prowadzi rejestr stanowisk, o których mowa w ust. 1.
5. Stanowisko publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej, czasopiśmie wydawanym przez Urząd Miasta oraz mo−

że być zamieszczane w mediach wskazanych przez wnioskodawcę i zatwierdzonych przez Radę w formie uchwały.
§ 23
1. W głosowaniu biorą udział radni.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1/ Prezydentowi,
2/ Komisji,
3/ radnemu,
4/ mieszkańcom Miasta (projekt obywatelski) w liczbie 3.000 osób, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady,

z zastrzeżeniem postanowień § 24.
3. Projekty uchwał winny być zaopiniowane przez radcę prawnego (adwokata) świadczącego obsługę prawną na rzecz Urzę−

du Miasta Płocka lub jednostki organizacyjnej Miasta oraz Komisję Rady, której zakresu działania dotyczy projekt uchwały –
z zastrzeżeniem postanowień ust.4.
4. Wyjątek mogą stanowić projekty uchwał zgłaszane podczas obrad sesji pod warunkiem, że projekt będzie zaopiniowany

przez radcę prawnego (adwokata) i radni biorący udział w danej sesji zadecydują przez głosowanie o odstąpieniu od wymo−
gu uzyskania opinii Komisji.
5. Komisje Rady, które opiniowały uchwałę kontrolują jej realizację.
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady, chy−

ba że ustawa stanowi inaczej. Głosowanie nad uchwałami odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu do głosowania.
Szczegółowe unormowania w tej sprawie zawiera Regulamin Rady Miasta Płocka.
7. Wyniki głosowania ogłasza Prowadzący obrad bezzwłocznie.
§ 24
W przypadku podjęcia inicjatywy obywatelskiej stosuje się zasady:
1/ Inicjator zawiązuje Komitet obywatelski do prac nad projektem uchwały;
2/ Komitet obywatelski:
a) opracowuje projekt uchwały,
b) zbiera podpisy osób popierających inicjatywę na listach zawierających imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer i ro−

dzaj dowodu tożsamości oraz numer PESEL i czytelne podpisy tych osób,
c) składa do Przewodniczącego Rady projekt uchwały wraz z listą osób go popierających i Wnioskiem Komitetu obywatel−

skiego o podjęcie procedury uchwalenia uchwały, 
d) wniosek o podjęcie procedury uchwałodawczej winien także zawierać: wyjaśnienie potrzeby oraz celu podjęcia uchwały,

przedstawienie aktualnego stanu faktycznego i prawnego w dziedzinie, która ma być normowana uchwałą, wskazanie różni−
cy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym, wskazanie adresu do korespondencji, czytelne podpisy
członków Komitetu obywatelskiego.
3/ Projekt uchwały zostaje wprowadzony do porządku obrad najbliższej sesji Rady przez Przewodniczącego Rady po speł−

nieniu wymogów formalnych (określonych w ust. 1 i 2) i uzyskaniu opinii Komisji Rady oraz Prezydenta. Opinia Prezydenta
winna także zawierać opinię prawną.
4/ W przypadku nie spełnienia wymogów formalnych Przewodniczący Rady wzywa Komitet obywatelski do uzupeł−

nienia braków w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia sprawy bez nadawania mu
dalszego biegu.
5/ Przewodniczący Rady może skierować do Prezydenta wniosek o dokonanie sprawdzenia danych osób popierających pro−

jekt uchwały. Wniosek winien być załatwiony niezwłocznie nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
6/ W przypadku podjęcia inicjatywy obywatelskiej nie stosuje się postanowień § 23 ust. 4.
§ 25
1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół zawiera jako załączniki materiały omawiane na sesji oraz li−

sty obecności osób zaproszonych, w tym radnych, biorących udział w sesji oraz wydruki głosowań nad wnioskami i uchwa−
łami z elektronicznego systemu do głosowania. Wystąpienia klubowe winny być ujęte w treści protokołu nawet jeśli zostały
złożone w formie pisemnej. W przypadku zarządzenia przerwy w obradach Rady na inny dzień – radni mają obowiązek po−
nownego potwierdzenia swojej obecności na tej liście.
2. Odpis protokołu, po jego przyjęciu na sesji Rady winien być w ciągu czternastu dni przekazany do Prezydenta. Protokół

wraz z wynikami głosowania z elektronicznego systemu do głosowania zamieszczany jest również na stronie internetowej
Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Wyciągi z protokołu Biuro przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
4. Protokoły z obrad przechowuje się w Biurze.
5. Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu, robienia notatek i odpisów.
§ 26
1. Rada powołuje ze swojego grona stałe i doraźne Komisje do określonych zadań, ustalając ich skład osobowy i przedmiot

działania.
2. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch stałych Komisji. 
3. W skład Komisji mogą wchodzić tylko radni. Komisje stałe mogą liczyć nie więcej niż trzynastu członków.
4. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera Rada spośród członków Komisji w głosowaniu jawnym. Po−

twierdzeniem dokonanego wyboru jest uchwała Rady podjęta w głosowaniu zwykłym.
5. Komisje podlegają Radzie przedkładając jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności. 
6. Wykaz stałych Komisji zawiera Załącznik Nr 17 do Statutu. 
7. Zakres działania Komisji doraźnych określa uchwała Rady o ich powołaniu. 
§ 27
Do zadań Komisji należy:
1. Podejmowanie rozstrzygnięć w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie do uchwalenia.
2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady.
3. Sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady.

ciąg dalszy na str. 11
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Festiwal Muzyki Jednogłosowej nie−
odmiennie kojarzy się ze znakomi−

tym repertuarem w mistrzowskim wy−
konaniu światowej czołówki artystów,
zajmujących się monodią. Specyficzna
formuła Festiwalu zakłada współobec−
ność pierwiastka sakralnego i świeckie−
go, duchowego i intelektualnego, sku−
pienia i zabawy – a zatem przenosi słu−
chaczy w świat, w którym życie co−
dzienne, nauka, sztuka, muzyka i mi−
styczność religijna, były sobie bliskie
jak nigdy w dziejach zachodniej cywili−
zacji.

Kiedy przed trzynastu laty organiza−
torzy powoływali do życia Festiwal Mu−
zyki Jednogłosowej, jednym z jego ce−
lów było rozpropagowanie monodii
i polifonii linearnej. Zainteresowanie
muzyką średniowiecza było wówczas
jeszcze niewielkie. Dziś Festiwal ma
swoją wierną publiczność i – będąc bo−
daj najbardziej hermetycznym w swoich
założeniach programowych – zdobył
prestiż, uznanie i rozgłos nie tylko
wśród miłośników muzyki dawnej, ale
i w gronie najwybitniejszych wykonaw−
ców z całego świata. 

Melomani oddani Festiwalowi z pew−
nością pamiętają niezapomniane koncerty
takich sław, jak Marcel Pérčs i Ensemble
Organum, Anatolij Grindenko z chórem
Patriarchatu Moskiewskiego, zespołów

La Reverdie, Discantus i Estampie, a tak−
że niezapomnianego Roberto Colavalle,
członka Chóru Kaplicy Sykstyńskiej, któ−
ry w pierwszą rocznicę śmierci papieża
Jana Pawła II odśpiewał „Litanię do
Wszystkich Świętych”.

Tegoroczne koncerty festiwalowe
odbędą się tradycyjnie na dwa ty−

godnie przed Wielkanocą. 7−9 marca
gościć będziemy wybitnych artystów
– polskich i zagranicznych. Zaprosze−
nie przyjęli: Sabionetta (Polska), Gra−
indelavoix (Belgia) oraz legendarny
brytyjski zespół wokalny Hilliard En−
semble.

Pierwszego dnia (w piątek, 7 marca)
wystąpi Sabionetta z Polski. Zespół
powstał w 2003 r. Tworzą go młodzi
wielbiciele muzyki dawnej z Akademii
Muzycznej i Wydziału Muzykologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Artyści
wielokrotnie brali udział w kursach mu−
zyki dawnej w Sandomierzu oraz Sta−
rym Sączu. Grają na kopiach dawnych
instrumentów, przywiązując szczególną
uwagę do sposobu gry, zgodnego z za−
chowanymi traktatami, ikonografią i ba−
daniami muzykologicznymi. W Płocku

zaprezentują „Muzyczną podróż po
średniowiecznej Francji”. Będą to pieś−
ni trubadurów i truwerów, a także kom−
pozycje Guillaume’a de Machaut i Guil−
laume’a Dufaya.

Wsobotę, 8 marca, usłyszymy
Graindelavoix, belgijski zespół,

który w 2006 r. zdobył rozgłos wybitną
interpretacją kompozycji Johannesa
Ockeghema „Missa caput”. Program
ich koncertu zatytułowanego „Mistycy,
mnisi i minstrele w XIII wiecznej Bra−
bancji” przyniesie mistyczne pieśni
Hildegardy z Bingen, a także pieśni tru−
badurów, utwory instrumentalne i pieś−
ni cystersów z opactwa w Villers, in−
spirowane „Poissance d’amours”, ano−
nimowym traktatem miłosnym napisa−
nym dla księcia Brabancji i jego żony.

Niedzielny koncert, zamykający te−
goroczny Festiwal Muzyki Jednogło−
sowej, należeć będzie do Hilliard En−
semble – jednego najlepszych na świe−
cie zespołów wokalnych, który zdobył
swą reputację wykonawstwem zarów−
no muzyki dawnej, jak i współczesnej.
Do największych osiągnięć zespołu na−
leżą m.in. nagrania zrealizowane dla

wytwórni fonograficznej ECM, jak
choćby płyty z utworami Arvo Pärta
czy „Officium” – wspólne dzieło Hil−
liard Ensemble i jazzowego saksofoni−
sty Jana Garbarka, uznane za najwybit−
niejsze nagranie lat 90−tych w gatunku
crossover. W Płocku zaprezentują
swój projekt “In Paradisum”, łączący
w sobie francuskie siedemnastowiecz−
ne śpiewy związane z nabożeństwem
żałobnym, polifonię Palestriny i „Offi−
cum Defunctorum” de Victorii.

Zróżnicowany program Festiwalu
obejmie wszystkie sfery średnio−

wiecznej duchowości: życie codzienne
i religijny mistycyzm, pokaże też rolę
muzyki w dziele zbawienia. We wspa−
niałym wnętrzu płockiej katedry wyko−
nawcy dadzą świadectwo umysłowo−
ści, sposobów myślenia, a bardziej
jeszcze odczuwania i emocjonalności
tamtych twórców. Muzyka sakralna
i świecka, sprzed co najmniej sześciu
wieków, uosabia niejako świat ówczes−
nego człowieka, mówi wiele o tożsa−
mości jej twórców. Być może za spra−
wą trzech festiwalowych koncertów
dowiemy się czegoś więcej o człowie−
ku średniowiecza, i – kto wie – może
też o nas samych, ludziach XXI w.

Prowadzenie koncertów – tak jak
w poprzednich edycjach – Piotr Oraw−
ski. Robert Majewski

BAZYLIKA KATEDRALNA W PŁOCKU 7−8−9 MARCA 2008 GODZ. 19

Wykonawcy: Björn Schmelzer (dyrektor artystyczny), Silvie Moors, Paul de
Troyer, Bart Meynckens, Lieven Gouwy, Liam Fennelly (fidel), Floris De Ryc−
ker (lutnia), Jan van Outryve (gitara).

Poissance d’amours jest anonimowym traktatem miłosnym napisanym dla
księcia Brabancji i jego żony. Był interesującym mottem w kulturze muzycz−
nej i natchnieniem dla wykonawców takich jak mnisi z opactwa cystersów
w Villers oraz minstreli takich jak: Gillebert de Berneville, Perrin d’Angico−
urt, Carasaus czy Henryk III. Wiele osób jest w błędzie myśląc, że muzyka
rozwijała się tylko w Paryżu. Dużym ośrodkiem muzycznym był dwór królew−
ski w Brabancji wraz z istniejącymi tam opactwami cystersów i dominikanów,
sponsorowanymi przez parę książęcą.

Gdzie należy umiejscowić Brabancję? W XIII wieku na Brabancję składały
się takie prowincje jak Brabancja walońska, Antwerpia w Belgii, północna
część Holandii. Brabancja była podzielona na trzy diecezje: Liege na wscho−
dzie, Cambrai na zachodzie i Utrecht na północy. Dobrobyt ekonomiczny Bra−
bancji był wynikiem osi, jaka połączyła Flandrię i obszary położone nad Re−
nem, co dało początek portowemu miastu Antwerpii. Historyczną stolicą Bra−
bancji było Leuven, lecz w XIII wieku Bruksela nabrała większego znaczenia.

Oprócz pieśni trubadurów i utworów instrumentalnych pochodzących
z XIII−wiecznej Brabancji Graindelavoix wykonuje również pieśni cyster−
sów z opactwa w Villers. Repertuar został skomponowany w XIII wieku
przez kantora Goswina z Bossut. Program przedstawia interesujący, choć

GRAINDELAVOIX BELGIA (08.03.2008 GODZ. 19)

„Poissance d’amours – Mistycy, mnisi
i minstrel w XIII−wiecznej Brabancji”

Wykonawcy: Agnieszka Obst (kierownik artystyczny, fidel, harfa), Anna
Krawczuk (sopran), Marta Mularczyk (sopran), Tadeusz Czechak (lutnia, man−
dora), Magdalena Tejchma (flety, szałamaje), Katarzyna Kalinowska (fidel),
Wojciech Lubertowicz (instrumenty perkusyjne). 

Zespół Sabionetta powstał w 2003 r. Tworzą go młodzi pasjonaci muzyki
dawnej z Akademii Muzycznej i Wydziału Muzykologii Uniwersytetu War−
szawskiego. Do realizacji niektórych zamierzeń artystycznych do zespołu włą−
czają się zaprzyjaźnieni muzycy z całej Polski. 

Repertuar “Sabionetty” obejmuje utwory kompozytorów europejskich cza−
sów średniowiecza i renesansu. Członkowie zespołu biorą udział w kursach
mistrzowskich w kraju i za granicą, pogłębiając wiedzę o wykonywanych
dziełach, ich twórcach i praktykach wykonawczych dawnych czasów. Wielo−
krotnie brali udział w kursach muzyki dawnej w Sandomierzu oraz Starym
Sączu. Współpracują z zespołami muzyki dawnej: Dekameron, Camerata
Cracovia, Omnia Beneficia, Canor Anticus. Koncertują też z zespołami tańca
dworskiego Pawanilia i Gratia Iuvenis. Muzycy grają na replikach dawnych
instrumentów.

Język francuski, język poetów i trubadurów przekroczył granice kraju,
w którym powstał. To jego w pierwszej kolejności używali twórcy różnych

SABIONETTA (07.03.2008 GODZ. 19) 

„Muzyczne podróże po średniowiecznej Francji”

Sacrum i profanum

narodowości, chcący pisać i śpiewać o miłości. W centrum Europy powstał
więc nowy twór: teatr uczuć; pieśń była jednocześnie wierszem, wiersz nato−
miast – pieśnią. Trubadurzy śpiewali o miłości wyimaginowanej, zupełnie
abstrakcyjnej, do dam wysokiego, nieosiągalnego stanu. Istotnym elementem
ich twórczości była stylizacja sytuacji, która przesłaniała normalne życie. Za
przykład posłużyć może postać jednego z czołowych trubadurów Jaufre Ru−
dela (zm. ok. 1150), który umarł z miłości do księżniczki Trypolisu, nigdy jej
nie ujrzawszy.

W Płocku usłyszymy m.in. Bernardus Clarvallensis XII w Jesu dulcis me−
moria, Anonim XII w Je un chapelet, Buiot de Dion XIII w Chanson de fem−
me, Dame, or sui trais, Bonne amourete, Guillaume de Machaut XIV w Ro−
se, Nicola Grenon XV w La plus belle.



Wykonawcy: David James (kontratenor), Rogers Covey−Crump (tenor), John Potter
(tenor), Gordon Jones (baryton).

Hilliard Ensemble jest uważana za jedną z najlepszych na świecie grup wokal−
nych muzyki kameralnej. Charakterystyczny styl i perfekcyjnie rozwinięty warsztat
muzyczny grupy zabiera słuchacza zarówno w średniowieczny i renesansowy reper−
tuar, jak i utwory współcześnie żyjących kompozytorów.

Wyjazdy koncertowe grupy są bardzo częste i różnorodne, dochodząc do stu kon−
certów rocznie. Najczęściej występują w Europie środkowej i krajach śródziemno−
morskich, lecz odwiedzają także regularnie Japonię, Stany Zjednoczone i Kanadę.

Historia grupy rozpoczyna się w 1980 roku serią nagrań muzyki dawnej dla EMI
(obecnie wydawanych ponownie przez Virgin), lecz od samego początku zespół
przywiązywał taką samą wagę do utworów współczesnych. Nagranie Passio Arvo
Parta z 1988 roku zapoczątkowało owocną współpracę z firmą fonograficzną ECM

THE HILLIARD ENSEMBLE WIELKA BRYTANIA 
(09.03.2008. GODZ. 19)

„In paradisum, 
Music of Victoria and Palestrina”
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mało znany, rozwój cysterskiej pieśni religijnej. Poza tym w programie jest
też wyjątkowa poezja brabanckiej mistyczki zwanej Hadewijch. Rekon−
strukcja jej poezji zawarta w repertuarze daje nam możliwość wglądu
w XIII−wieczne praktyki mistyczne.

W sobotę usłyszymy m.in. Fuit in Bruxella quidam adolescens i Gaude Ma−
ter ecclesia (z początku XIII wieku), Gaude Maria filia Syon, hymn Exaltent
nomen Domini, pieśni mistyczne

Hildegard of Bingen, Marie preconio, Dulcis Jesu memoria.

z Monachium. W 1996 roku został nagrany kolejny utwór Avro Parta Litany. Zes−
pół niedawno rozpoczął współpracę z innymi kompozytorami z krajów bałtyckich
takimi jak: Veljo Tormis i Erkki−Sven Tuur, wzbogacając swój repertuar. 

W roku 1994 wydano Officium okrzyknięte największym hitem lat 90. Był to pier−
wszy przypadek współpracy zespołu z norweskim saksofonistą Janem Garbarkiem.
W 1997 roku zespół nagrał muzykę do kanadyjskiego filmu Lilie, oraz Mnemosine
wspólnie z Garbarkiem. Później Hilliardzi uczcili pamięć Ockeghema (1410−1497)
w pięćsetną rocznicę jego śmierci, wydając specjalny album Hilliard LIVE. Pierwsza
część Hilliard LIVE, Perotin and the Ars Antiqua, został wydany w 1996, druga cześć
Dla Ockeghema, w 1997, część trzecia Antoine Brumel i cześć czwarta Dufay wyda−
no 1998. Dla ECM wydali także utwory Lassusa w Maju 1998.

Na koncerty ze współudziałem orkiestry składają się Litany Parta z orkiestrą
symfoniczną BBC oraz seria koncertów z Londyńską Orkiestrą Symfoniczną.
W 1999 miała miejsce premiera Mirors des Temps Unsuka China z Londyńską
Orkiestrą Symfoniczną i Kentem Nagano. 

Zespół w swej działalności podtrzymuje współpracę z współcześnie żyjącymi
kompozytorami. W 2002 roku w Finlandii miała miejsce premiera The Pear tree of
Nicostratus Piersa Hellawella a także Quickening MacMillana w Stanach Zjedno−
czonych. We wrześniu 2003 miała miejsce premiera Trzeciej Symfonii Stevena
Hartke w filharmonii nowojorskiej dyrygowana przez Lorina Maazela.

Najbliższe plany zespołu to współpraca z Monachijską Orkiestrą Kameralną nad no−
wym dziełem Erkki−Sven Tuura. Trwają także prace nad projektem z niemieckim
kompozytorem Heinerem Goebelsem, które zakończą się premierą w teatrze Vidy
w Lausanne w 2008 roku.

“In Paradisum” łączy w sobie muzykę z trzech żródeł: Officium Defunctorum Victo−
rii, polifonii Palestriny i gregoriańskich pieśni sakralnych z siedemnastowiecznego ma−
nuskryptu. Umiejscawiając twórczość hiszpańskich i włoskich kompozytorów w histo−
rycznie autentycznym kontekście, Hilliard Esemble daje nam możliwość doświadczenia
atmosfery katolickiej mszy w dobie Renesansu.

W niedzielę usłyszymy m.in. Taedet animam meam (Officium defunctorum 1605) –
Tomás Luis de Victoria, Introitus (Graduale Romanum, Toul, Kyrie (Graduale Roma−
num, Toul), Libera me Domine (Officium defunctorum 1605) – Tomás Luis de Victo−
ria, Ad Dominum cum tribularer clamavi – Giovanni Pierluigi da Palestrina.
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Truso zostało założone w VIII wie−
ku i szybko stało jednym z najwię−
kszych ówczesnych portów bałtyckich
obok Haithabu u nasady Półwyspu Jut−
landzkiego i Birki w Szwecji czy Sta−
rej Ładogi nad jeziorem Ładoga. Zo−
stało wzniesione w północnej części
dzisiejszych obszarów Polski – obsza−
ru, który jest nam znany jako Żuławy
Wiślane i zachodnia część dzisiejszej
Warmii. Na tym terenie przez dużą
część wczesnego średniowiecza
współżyły w bogactwie i pokoju trzy,
gdzie indziej wojujące ze sobą, ludy:
Estowie (Prusowie), Słowianie i Wi−
kingowie. Stąd być może m.in. pocho−
dzi również nazwa Pacifica Terra –
Ziemia Pokoju, której użył Piotr
z Dusburga – kapelan i kronikarz

Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżac−
kiego, żyjący na przełomie XIII i XIV
wieku. Badacze długo i bezskutecznie
szukali portu nad rzeką Ilfing (Elbląg),
który około 890 r. opisał niejaki Wul−
fstan. Od XIX w. to Elbląg wskazywa−
ny był na hipotetyczną siedzibę mia−
sta, które w XI wieku padło ofiarą pi−
rackiego najazdu i zostało doszczętnie

zniszczone (jego rolę przejął wówczas
Gdańsk). Błędem tropicieli było po−
szukiwanie legendarnego emporium na
terenie miasta, a nie na jego obrzeżach.
Dopiero w 1982 r. na ślad Truso natra−
fił w Janowie Pomorskim elbląski ar−
cheolog Marek Jagodziński, który do
dziś prowadzi tam badania.

Okazuje się również, że brutalni Wi−
kingowie przy zakładaniu takich jak
Truso emporiów w ogóle nie stosowali
przemocy. Działali jak przewidujący
ekonomiści. Przemoc po prostu się im
nie opłacała. Dobre kontakty z tubylca−
mi, zwłaszcza na tak atrakcyjnym tere−
nie jak słowiańsko−pruskie pogranicze,
sprawiały, że Skandynawowie nie mu−
sieli wyprawiać się w głąb niebez−
piecznego interioru załatwiając wszyst−
kie interesy w emporium. To niebywa−
ła oszczędność czasu i konkretne, duże
zyski. I to nimi się przede wszystkim
Wikingowie kierowali. Tu wszyscy
handlowali ze wszystkimi. Jako port
dalekomorski Truso było odwiedzane
również przez kupców nie tylko podró−
żujących po Europie, lecz także odwie−
dzających kraje Lewantu, stąd na wy−
stawie możemy zobaczyć monety arab−
skie – dirhemy.

Wystawa w płockim Spichlerzu, pre−
zentująca ponad 400 zabytków, podzie−
lona została na trzy części prezentujące
trzy terytoria, graniczące z sobą: kraj
Estów (Prusów), kraj Słowian i empo−
rium Wikingów.

Zabytki prezentowane na wystawie
„Pacifica Terra” pochodzą ze zbiorów
Muzeum Zamkowego w Malborku, Mu−
zeum Archeologicznego w Gdańsku,
Muzeum Archeologiczno – Historycz−
nego w Elblągu oraz Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie.

Ekspozycję można oglądać w spichle−
rzu muzealnym przy ul. Kazimierza
Wielkiego 11b do 7 września.

(op. rł)

*) w czasach starożytnych miejsce wy−
miany handlowej, zwykle związane
z portem, obecnie amerykańskie centrum
handlowe, magazyn wielobranżowy

Spichlerz zaprasza nas w podróż do legendarnego, średnio−
wiecznego portu – emporium* wikingów Truso – którego lokali−
zacja nie była znana do l. 80 ubiegłego stulecia

Ziemia Pokoju

3 maja 2007 roku 4. Pułk Piechoty
Księstwa Warszawskiego rozbił obóz
na pl. Narutowicza. Wcześniej żołnie−
rze uczestniczyli w obchodach narodo−
wego święta. Poświęcili też w płockiej
Bazylice Katedralnej sztandar pułku.
Nie bez przyczyny, bo to Płock był
miejscem, w którym 200 lat temu jed−
nostkę formowano. 

Kiedy na początku 1807 r. z rozkazu
Napoleona powstawał, jako część tzw.
Legii Warszawskiej, nikt nie przypusz−
czał, że będzie to jednostka, która nie
będzie miała wiele okazji do spoczyn−
ku, pozostając praktycznie non−stop
w ogniu walki, przez cały okres istnie−
nia Księstwa Warszawskiego. Zresztą
niedługo po uformowaniu „czwórkę”
skierowano do obrony twierdzy gru−
dziądzkiej. To właśnie za walki pod
Grudziądzem żołnierze 4. pułku ode−
brali przed płocką katedrą pierwsze
zbiorowe odznaczenie – Krzyż Virtuti
Militari. Było to pod koniec lutego
1808 r. 

Jeszcze w tym samym roku żołnierze
przeszli na utrzymanie francuskie i ru−
szyli na wojnę w Hiszpanii. Walczyli
tam, zarówno z guerillaz (partyzanci)
jak i z regularną armią Królestwa, aż do
1812 r. kiedy to pułk otrzymał rozkaz
opuszczenia ziemi hiszpańskiej i powro−
tu do Francji. Stamtąd miał, wraz La
Grande Armee, ruszyć przeciwko Rosji.
Warto dodać, że przez cały pobyt
w Hiszpanii Pułk 4−ty jako jedyny z puł−
ków polskich zachował narodowy krój
mundurów oraz czapek, a także barwę. 

W lipcu 1813 roku został na krótki
czas skierowany do ochrony twierdzy
Magdeburg. W sierpniu pułk powrócił
do Wittembergii, gdzie został oddelego−
wany do korpusu gen. Dąbrowskiego.
Żołnierze „czwórki” walczyli w wielu
potyczkach m.in. pod Wittembergią,
Belzig, Juterbork, Duben. Mało znaną
ciekawostką jest motto regimentu wy−
szyte na pułkowym sztandarze ręką Zo−
fii Potockiej (żony fundatora i pierwsze−

go dowódcy) w 1807 roku. Brzmi ono
następująco: „Gdy się chce bronić nie
innych ciemiężyć, hasłem Polaka zginąć
lub zwyciężyć”.

W Książnicy Płockiej możemy obej−
rzeć repliki mundurów, odznaczeń i bro−
ni z epoki napoleońskiej, przygotowa−
nych właśnie z okazji 200. rocznicy
pierwszego zbiorowego wręczenia
Krzyża Virtuti Militari w Płocku. Moż−
na też zobaczyć oryginalny rozkaz, Ko−
deks Napoleona czy podręcznik artyle−
rzysty. 

Ekspozycja została przygotowana we
współpracy ze Stowarzyszeniem Kawa−
leryjskim 4. Pułku Strzelców Konnych
w Płocku i 4. Pułkiem Piechoty Księ−
stwa Warszawskiego. Oczywiście dziś
pułk to fundacja historyczno – mundu−
rowa, które powstała w 2005 r. i zajmu−
je się rekonstrukcją wojska z okresu wo−
jen napoleońskich. Aktualnie w szere−
gach Pułku 4−go Piechoty jest kilkuna−
stu „żołnierzy” (co ciekawe, nie ma
wśród nich płocczanina).

Wystawa czynna do 15 marca. (rł)

Przed rokiem, podczas Święta Konstytucji, obchodziliśmy 200−
lecie jego powstania. W tym roku świętujemy 200. rocznicę uho−
norowania jego żołnierzy Krzyżem Virtuti Militari

„Czwórka” w Książnicy

W „tłusty czwartek” w Filii nr 5 (ul.
Tumska 11) Książnicy Płockiej roz−
strzygnięty został świąteczny konkurs
literacki, ogłoszony w grudniu, kiedy to

biblioteczną choinkę ozdobiono cytata−
mi z „Wesela” Stanisława Wyspiańskie−
go. Zadaniem uczestników konkursu
było odgadnięcie z jakiego dzieła po−
chodzą. Wśród uczestników czytelnik
Cezary Sochocki wylosował dwa zwy−
cięskie kupony z prawidłowymi odpo−
wiedziami. Ich autorzy otrzymali nagro−
dy książkowe. Obdarowane zostały
dwie panie: Genowefa Prosowska i We−
ronika Golacik. 

Ponieważ konkurs cieszył się sporym
zainteresowaniem, filia ma zamiar pow−
tórzyć go w tym roku, a zanim to nastąpi
zaprasza do korzystania z bogatych zbio−
rów książek i czasopism. Oferuje też dar−
mowy dostęp do Internetu bezprzewodo−
wego i w sieci oraz udostępnia program
informacji prawnej POLBI. (j)

Konkurs literacki rozstrzygnięty
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ciąg dalszy ze str. 6
4. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków mieszkańców Miasta, urzędów, przedsiębiorstw i innych instytucji w zakresie

kompetencji Komisji. 
5. Kontrolowanie Prezydenta i jednostek mu podległych w zakresie spraw, dla których zostały powołane.
§ 28
1. Rada nie może przekazywać Komisjom prawa decydowania w imieniu Rady.
2. Rada na wniosek Komisji może powołać eksperta (biegłego) celem wydania opinii. Wniosek Komisji winien zawierać me−

rytoryczne uzasadnienie. W tej sytuacji umowę z tą osobą zawiera Prezydent, przy czym stosuje się postanowienia § 66.
§ 29
1. Komisje działają na posiedzeniach.
2. Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca zwołuje posiedzenia komisji, ustalając termin posiedzenia i jego porządek oraz

listę osób zaproszonych do udziału w posiedzeniu komisji.
3. Przewodniczący Komisji realizuje ustalony porządek obrad. Na wniosek członka lub członków Komisji Przewodniczący

jest obowiązany poddać pod głosowanie zaproponowane zmiany do porządku oraz w przypadku ich pozytywnego przegło−
sowania wprowadzić pod obrady komisji.
4. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez pracowników wydziałów, które je obsługują. Zdanie drugie i czwarte § 25

ust. 1 stosuje się odpowiednio.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisje mogą wyłaniać Zespoły.
6. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
7. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy

składu Komisji. Do wniosków przyjętych przez Komisję postanowienia § 20 ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 
8. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą zabierać głos w dyskusji i składać

wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 30
1. Radni mogą tworzyć kluby składające się z minimum 3 radnych. O powstaniu klubu i jego składzie osobowym powiada−

mia Przewodniczącego Rady, w formie pisemnej, członek klubu. Brak powiadomienia oznacza, że klubu nie ma.
2. Kluby obsługuje Biuro w zakresie zwoływania posiedzeń i zapewnienia pomieszczeń na posiedzenia. 
§ 31
Pozostałe postanowienia dotyczące organizacji i działania Rady zawiera Regulamin Rady Miasta Płocka.

CZĘŚĆ IV: PRAWA I OBOWIĄZKI RADNEGO
§ 32
1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postu−

laty i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządo−
wej Miasta. Nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
2. Osoba wybrana na radnego Miasta Płocka nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w Urzędzie Miasta Płoc−

ka oraz wykonywać funkcji kierownika w jednostce organizacyjnej Miasta oraz jego zastępcy. Przed przystąpieniem do wy−
konywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyni−
ków wyborów.
3. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
4. Radny, o którym mowa w ust. 2 otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy po jego wy−

gaśnięciu.
5. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas

określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do 3 miesięcy po zakończeniu tego
urlopu. 
6. W przypadku radnego wykonującego funkcję kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej, przejętej lub utwo−

rzonej przez Miasto w czasie kadencji, termin o którym mowa w ust. 2 wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia
tej jednostki.
7. Nie złożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
8. Przepisy ust. 2 – 7 stosuje się odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu radnego w drodze uchwały Rady dotyczą−

cej uzupełnienia składu Rady.
9. Po wygaśnięciu mandatu pracodawca odpowiednio przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym sta−

nowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywałby, gdyby nie przysługujący ur−
lop bezpłatny. Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.
10. Radny nie może:
1/ podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn, mogących podważać zaufanie wyborców do wykonywania

mandatu,
2/ powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź prowadzoną działalnością gospodarczą,
3/ prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek z wykorzystaniem mienia Miasta lub wspólnie z innymi osoba−

mi z wykorzystaniem mienia Miasta oraz zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem albo pełnomocnikiem w pro−
wadzeniu takiej działalności,
4/ wchodzić w skład władz zarządzających lub kontrolnych lub rewizyjnych oraz być pełnomocnikiem handlowym spółek

prawa handlowego z udziałem miejskich osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby, 
5/ posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem miejskich osób praw−

nych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby,
6/ wykonywać pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Prezydentem.
11. Radny składa oświadczenie majątkowe o treści i na zasadach określonych w ustawie. Radny składa także oświadczenie

o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez mał−
żonka oraz informację o zatrudnieniu, rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych albo zmianie
stanowiska małżonka, na podstawie art. 24 j ustawy o samorządzie gminnym.
12. Niezłożenie w terminie, określonym w ustawie, oświadczenia o swoim stanie majątkowym, oświadczenia o działalności

gospodarczej prowadzonej przez małżonka, oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka lub infor−
macji o zatrudnieniu, rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywaniu czynności zarobkowych albo zmianie stanowiska mał−
żonka – powoduje skutki określone w odrębnych przepisach.
§ 33
Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został

wybrany lub desygnowany.
§ 34
1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku

pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego manda−
tu.
3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach or−

ganów Rady.
4. Na zasadach ustalonych przez Radę radnemu przysługują diety lub ryczałty oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
§ 35
1. Radny jest obowiązany do przestrzegania Kodeksu Etyki Radnego Rady Miasta Płocka.
2. Kodeks Etyki Radnego Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik Nr 20 do Statutu.

CZĘŚĆ V: ORGAN WYKONAWCZY I ZARZĄDZAJĄCY MIASTA 
§ 36
1. Organem wykonawczym Miasta jest Prezydent.
2. Prezydent jest wybierany i odwoływany na zasadach określonych odrębną ustawą.
3. Kadencja Prezydenta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady i upływa z dniem upływu kadencji Rady.
4. Prezydent, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę lub Zastępców i określa ich liczbę.
§ 37
Objęcie obowiązków Prezydenta następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania o następującej treści:
„Obejmując urząd Prezydenta Miasta Płocka, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd

sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta Płocka”. Ślubowanie może być złożone
z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
§ 38
1. Po upływie kadencji Prezydent pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Prezydenta.
2. Po upływie kadencji Prezydenta, jego Zastępca pełni obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego

Zastępcę. 

§ 39
1. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Prezydentowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowa−

dzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta.
2. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta z przyczyny innej niż nieu−

dzielenie Prezydentowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady to jest 7 radnych.
3. Tryb podjęcia uchwały i zasady postępowania w sytuacji, o której mowa w ust. 1 i 2 określa ustawa.
4. Jeśli zgłoszony w trybie ust. 2 wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezy−

denta nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym samym trybie nie wcześniej
niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydenta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na

zasadach określonych odrębną ustawą. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby
przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji Prezydenta.
§ 40
1. Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu powołuje i odwołuje Rada w głosowaniu

jawnym zwykłą większością głosów na wniosek Prezydenta.
2. Przed dokonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 Rada zasięga opinii właściwej Komisji, która wydaje swoją opi−

nię po wysłuchaniu odpowiednio Sekretarza lub Skarbnika jak też kandydatów na te stanowiska. Komisję właściwą określa
Przewodniczący Rady.
3. Osoby zajmujące stanowisko Sekretarza i Skarbnika są pracownikami samorządowymi, zatrudnionymi w ramach stosun−

ku pracy, na podstawie powołania przez Radę.
§ 41
Przed podjęciem pracy pracownik zatrudniony na podstawie powołania składa pisemne ślubowanie według ustawy o pra−

cownikach samorządowych.
§ 42
Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa jego

Regulamin Organizacyjny, nadany przez Prezydenta w drodze zarządzenia.
§ 43
1. Prezydent wykonuje uchwały Rady i zadania Miasta określone przepisami prawa.
2. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
1/ przygotowanie projektów uchwał Rady,
2/ określanie sposobu wykonywania uchwał,
3/ gospodarowanie mieniem komunalnym,
4/ wykonywanie budżetu,
5/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
6/ wykonywanie zadań zleconych regulowanych stosownymi ustawami,
7/ informowanie mieszkańców Miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz

wykorzystaniu środków budżetowych,
8/ ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdania z jego wykonania,
9/ wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
10/ zapewnienie obsługi administracyjnej Radzie i jej Komisjom,
11/ przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
3. W realizacji zadań własnych Miasta Prezydent podlega wyłącznie Radzie.
4. Prezydent reprezentuje Miasto na zewnątrz. Insygnium władzy Prezydenta stanowi Łańcuch.
§ 44
Prezydent może upoważnić Sekretarza Miasta lub innych pracowników Urzędu do podpisywania w jego imieniu decyzji ad−

ministracyjnych.
§ 45
Prezydent wykonuje następujące czynności wobec pracowników samorządowych:
1. Nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi na podstawie:
1/ powołania – z Zastępcami Prezydenta, z Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta,
2/ umów o pracę z pozostałymi pracownikami,
3/ podstawą do nawiązania przez Prezydenta stosunku pracy na podstawie powołania jest stosowna uchwała Rady – chy−

ba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Udziela kar porządkowych i rozpatruje sprzeciwy od nałożonych na pracowników kar.
§ 46
Prezydent wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych, a ponadto sprawuje zwierzchnictwo w sto−

sunku do służb, inspekcji i straży szczebla powiatowego.
§ 47
Zastępca Prezydenta wykonuje zadania powierzone mu przez Prezydenta zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami. Za−

stępca Prezydenta sprawuje funkcję Prezydenta w razie nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.
§ 48
1. Prezydent pełni swą funkcję za wynagrodzeniem ustalonym uchwałą Rady, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę

Ministrów.
2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 przygotowuje i przedkłada Radzie do uchwalenia Przewodniczący Rady. Po−

stanowienia § 23 ust. 3 – 7 stosuje się odpowiednio.
3. Do pozostałych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezydenta upoważniony jest Przewodniczący Rady.
4. Spory w zakresie spraw, o których mowa w ust. 3 pomiędzy Przewodniczącym a Prezydentem rozstrzyga Rada. Rada

podejmuje w tym przedmiocie stosowną uchwałę po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej.
§ 49
Sekretarz Miasta:
1. Kieruje Urzędem Miasta w imieniu Prezydenta.
2. Prowadzi sprawy w zakresie ustalonym przez Prezydenta, kierując się wskazówkami i poleceniami Prezydenta. 
3. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jed−

nostek organizacyjnych w zakresie określonym stosownym upoważnieniem lub zarządzeniem Prezydenta, z zastrzeżeniem
uprawnień określonych § 43 ust. 2 pkt 5 oraz § 45 Statutu Miasta Płocka.
§ 50
W razie odwołania Prezydenta lub ustanowienia zarządu komisarycznego stosuje się postanowienia art. 96 ust. 2 ustawy.
§ 51
1. Jednostki organizacyjne pozostające w strukturze organizacyjnej Miasta stanowią część majątku Miasta wyodrębnioną

funkcjonalnie i służącą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek
oraz wyposażenie w majątek następuje na podstawie uchwał Rady.
2. Działalność jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 jest finansowana z budżetu Miasta.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa

do zarządzania mieniem tych jednostek, udzielonego im przez Prezydenta.
§ 52
Rada uchwala statuty jednostek organizacyjnych wskazanych w § 51.

CZĘŚĆ VI: JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA
§ 53
1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta Płocka i tworzy wspólnotę samorządową mieszkańców.
2. Osiedle jako wspólnota samorządowa organizuje organy Osiedla i wspiera wszelkie przedsięwzięcia swoich mieszkańców

zmierzających do:
1/ poprawy warunków życia,
2/ zachowania porządku i bezpieczeństwa,
3/ rozwoju oświaty, kultury i wypoczynku,
4/ poprawy funkcjonowania infrastruktury i jej rozwoju,
5/ pobudzenia społeczności lokalnej do samodzielnego rozwiązywania problemów Osiedla (wyzwalanie inicjatyw społecz−

nych),
6/ kształtowania postaw patriotyzmu lokalnego,
7/ tworzenia pomocy sąsiedzkiej.
§ 54
1. Osiedle tworzy Rada w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
2. Podstawą wyodrębnienia Osiedla jest:

ciąg dalszy na str. 12
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dokończenie ze str. 11
1/ odpowiednia liczba mieszkańców,
2/ wielkość terenu,
3/ więź terytorialno – geograficzna i historyczna,
4/ spełniane funkcje.
3. Przy tworzeniu, łączeniu, podziale, znoszeniu Osiedli i ustalaniu ich granic należy dążyć do tego, aby Osiedle obejmowa−

ło obszar możliwie jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny oraz więzi społeczne i gospodarcze zapewnia−
jące zdolność wykonywania zadań miejskich. 
4. Łączenie, podział, znoszenie Osiedli następuje zgodnie z zasadami określonymi powyżej, po zasięgnięciu opinii organów

zainteresowanych Osiedli.
5. Wykaz Osiedli stanowi Załącznik Nr 14 do Statutu.
6. Każde Osiedle posiada odrębny Statut zatwierdzony przez Radę.
7. Znoszenie Osiedli może nastąpić z ważnych przyczyn a w szczególności w przypadku niewykonywania podstawowych

zadań statutowych lub powtarzających się naruszeń prawa przez organy Osiedli. 
8. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1/ nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2/ zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3/ organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
4/ zakres zadań przekazywanych jednostce pomocniczej przez Miasto oraz sposób ich realizacji,
5/ zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
§ 55
1. Kadencja organów Osiedli trwa 4 lata i liczy się od dnia wyboru do Rad Mieszkańców Osiedli. Wybory zarządza Rada

w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od upływu kadencji Rad Mieszkańców Osiedli.
2. Organizację i zakres działania samorządu Osiedla miejskiego określa odrębny Statut Osiedla. Załącznikami do Statutu

Osiedli są mapy ze szczegółowymi granicami Osiedli.
3. Przewodniczący organu wykonawczego Osiedla może uczestniczyć w pracach Rady poprzez zabieranie głosu na sesjach

w punkcie obrad pn. „Sprawy różne” po udzieleniu głosu przez prowadzącego sesję, bez prawa udziału w głosowaniu i za−
wiadamiany jest o sesji Rady na takich samych zasadach jak radny Rady. 
4. Przewodniczącemu Rady Mieszkańców Osiedla, Przewodniczącemu Zarządu Osiedla lub innej osobie, będącej członkiem

tych organów, delegowanej przez tegoż Przewodniczącego, przysługuje dieta za udział w sesjach Rady.
§ 56
1. Rada na wniosek Rady Mieszkańców Osiedla może przekazać realizację zadań własnych Miasta samorządowi osiedlowe−

mu w drodze odrębnej uchwały w zakresie:
1/ miejskich i osiedlowych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
2/ promocji i ochrony zdrowia,
3/ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
4/ oświaty, w tym szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych,
5/ kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
6/ zieleni komunalnej i zadrzewień,
7/ utrzymania miejskich i osiedlowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
8/ zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
2. Realizacja zadań określonych w ust. 1 odbywa się na podstawie stosownego porozumienia.
§ 57
Porozumienie, o którym mowa w § 56 powinno zawierać:
1/ zakres przekazywanych zadań,
2/ wskazanie źródła finansowania,
3/ sposób realizacji i nadzór nad realizacją,
4/ czas trwania i sposób rozliczenia przekazanych zadań,
5/ wskazanie przyszłego użytkownika, o ile wynikiem porozumienia będzie przyznanie środka trwałego.
§ 58
1. Nadzór nad działalnością samorządu mieszkańców Osiedla sprawuje Rada, a w zakresie spraw finansowych Osiedla tak−

że Skarbnik Miasta.
2. Nadzór nad działalnością samorządu mieszkańców Osiedla sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z pra−

wem, celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Z przyczyn określonych wyżej, uchwały organów Osiedla mogą być uchylone przez Radę w następującym trybie:
1/ Przewodniczący Zarządu Osiedla obowiązany jest do przedstawienia Przewodniczącemu Rady uchwał organów Osiedla

w ciągu 7 dni od ich podjęcia,
2/ w przypadkach stwierdzenia uchybień, o których mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady wszczynając postępowanie

w sprawach stwierdzenia nieważności uchwały organów Osiedla, może wstrzymać jej wykonanie, 
3/ o nieważności aktów prawnych organów Osiedli w całości lub w części – na wniosek Przewodniczącego Rady zaopinio−

wany przez Komisję Rewizyjną – orzeka Rada Miasta w formie uchwały i w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dorę−
czenia uchwały Przewodniczącemu Rady.

CZĘŚĆ VII: MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA MIASTA
§ 59
1. Prezydent prowadzi gospodarkę finansową Miasta z zachowaniem zasady jawności oraz odpowiada za prawidłową gos−

podarkę finansową Miasta.
2. Wyłączne upoważnienia i obowiązki Prezydenta związane z gospodarką finansową Miasta określają odpowiednie ustawy.
3. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Miasta oraz mienie innych komunalnych osób

prawnych.
§ 60
1. Nabycie mienia komunalnego następuje:
1/ na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i powiatowym,
2/ przez przekazanie Miastu mienia w związku ze zmianą granic Miasta, przekazanie mienia następuje w drodze porozumie−

nia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia – decyzją Prezesa Rady Ministrów,
3/ w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporzą−

dzenia,
4/ w wyniku własnej działalności gospodarczej,
5/ przez inne czynności prawne,
6/ w innych wypadkach określonych odrębnymi przepisami.
2. Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątko−

wych przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.
§ 61 
1. Oświadczenie woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Prezydent albo działający na pod−

stawie jego upoważnienia Zastępca Prezydenta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Prezydenta osobą, przy
czym w obrocie cywilno – prawnym (umowy, itp.) jako stronę tych czynności wskazuje się „Gminę – Miasto Płock”.
2. Czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty Skar−

bnika lub osoby przez niego upoważnionej. Skarbnik może odmówić kontrasygnowania czynności, lecz w razie wydania mu
pisemnego polecenia przez Prezydenta wykonuje czynność zawiadamiając równocześnie o odmowie kontrasygnaty Radę
i Regionalną Izbę Obrachunkową.
§ 62
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, nie mający osobowości prawnej, działają jednoosobowo na podstawie peł−

nomocnictwa udzielonego im przez Prezydenta.
2. Miasto nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowie−

dzialności za zobowiązania Miasta.
§ 63
Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wy−

konywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrony.
§ 64
1. Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie swojego budżetu.
2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami przygotowuje Prezydent, zgodnie z pro−

cedurą uchwalania budżetu oraz rodzajami i szczegółowością materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budże−
tu, określonymi przez Radę Miasta. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Prezy−
dent przedkłada Radzie Miasta najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła Regionalnej Izbie

Obrachunkowej celem zaopiniowania. Bez zgody Prezydenta Rada Miasta nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian
powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych
dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
3. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie

później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.
4. Gospodarka finansowa Miasta jest jawna.
5. Dyspozycja środkami pieniężnymi Miasta jest oddzielona od kasowego jej wykonania.
6. Wydatki dokonywane są w miarę wpływów dochodów budżetowych w granicach uchwalonych przez Radę Miasta.
§ 65
1. Dochodami Miasta są:
1/ podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach,
2/ dochody z majątku Miasta,
3/ subwencja ogólna z budżetu państwa.
2. Dochodami Miasta mogą być:
1/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, 
2/ wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
3/ spadki, zapisy i darowizny,
4/ inne dochody.
§ 66
1. Uchwały Rady dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te będą pokryte.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
§ 67
1. Za prawidłową gospodarkę finansową Miasta odpowiada Prezydent.
2. Obsługę bankową Miasta wykonuje bank wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

CZĘŚĆ VIII: PRZEPISY MIEJSKIE
§ 68
1. Miasto może stanowić akty prawa miejscowego obowiązujące na jego terenie, nazywane dalej przepisami miejskimi.
2. Przepisy miejskie mogą być wydawane w zakresie:
1/ wewnętrznego ustroju Miasta oraz jego Osiedli,
2/ organizacji urzędów i instytucji miejskich,
3/ zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
4/ zasad zarządu mieniem Miasta.
3. W zakresie nieuregulowanym w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada może wydawać

przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spo−
koju i bezpieczeństwa publicznego.
4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3 mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny, wymierzoną w try−

bie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
§ 69
1. Przepisy miejskie ustanawia Rada w formie uchwały.
2. W wypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Prezydent w formie zarządzenia.
3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2 podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. Traci moc w razie odmowy za−

twierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.
4. W razie odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada określa termin utraty jego mocy obowiązującej.

CZĘŚĆ IX: ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA REFERENDUM LOKALNEGO
§ 70
1. Referendum przeprowadza Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do

głosowania.
2. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.
3. Referendum w sprawie odwołania Rady przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na wniosek mieszkańców

na zasadach określonych w ust. 1 i 2.
4. Referendum w sprawie odwołania Prezydenta przed upływem kadencji przeprowadza się na zasadach ustalonych w § 39.
5. Tryb przeprowadzenia referendum określa ustawa.

CZĘŚĆ X: ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW I KORZYSTANIA Z NICH
§ 71
1. Działalność Rady i Prezydenta jest jawna.
2. Zasady dostępu do informacji publicznej określa właściwa ustawa. 
§ 72
Każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej Komisji, a także dostępu do do−

kumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń Rady i Komisji Rady.
§ 73
1. Udostępnienie dokumentów obywatelowi winno odbywać się w siedzibie Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu.
2. Jako siedzibę Urzędu rozumie się każdy Wydział (inną komórkę organizacyjną Urzędu Miasta).
3. Godziny pracy Urzędu Miasta określa Regulamin Pracy Urzędu Miasta Płocka ustalony na zasadach odrębnych przepi−

sów.
§ 74
1. Na zapoznanie się z dokumentami wyraża zgodę Dyrektor Wydziału lub Sekretarz Miasta Płocka.
2. Dokumenty znajdujące się w Archiwum Urzędu udostępnia to Archiwum.
3. Udostępnienie dokumentów odbywa się na podstawie ustnego żądania obywatela. Nie jest wymagane uzasadnienie żą−

dania.
§ 75
Dokumenty udostępniane są pod nadzorem pracownika udostępniającego dane dokumenty.
§ 76
1. Obywatel nie może być przy dostępie do dokumentów ograniczony w czasie.
2. Odmowę uzasadnia się podając podstawę prawną odmowy.
§ 77
Dostęp do informacji niejawnych określa odrębna ustawa. 
§ 78
1. Obywatel ma prawo sporządzać odpisy dokumentów po uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziału lub Sekretarzem Miasta

Płocka.
2. W ramach prawa określonego w ust. 1 obywatel może żądać sporządzenia kopii dokumentów.
3. Sporządzenie kopii dokumentów techniką kserokopii (lub inną) może być uzależnione od pokrycia kosztów ich wytwo−

rzenia.
4. Koszty, o których mowa w ust.3 określane są przez Prezydenta w formie zarządzenia.
5. W przypadku ustalenia wysokości kosztów sporządzenie kopii następuje po ich uiszczeniu do kasy lub na konto Urzędu

Miasta.
6. O obowiązku poniesienia kosztów, ich wysokości i sposobie uiszczenia obywatel jest informowany przez pracownika udo−

stępniającego dokumenty.

CZĘŚĆ XI: POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 79 
Do czasu wydania regulaminów regulujących organizację i działalność organów i jednostek organizacyjnych Miasta stosu−

je się regulaminy poprzednich organów i jednostek, o ile nie są one sprzeczne z ustawami i niniejszym Statutem.
§ 80
Uchwalenie i zmiana Statutu wymaga podjęcia przez Radę uchwały. Uchwała taka jest podejmowana zwykłą większością

głosów. 
§ 81
W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy stosownych ustaw.
§ 82
Statut Miasta podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka 
Tomasz Korga
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*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*BEZPIECZEŃSTWO*

Płocka Straż Miejska poszukuje osób
chętnych do pracy w Wydziale Prewen−
cji. Jest dziesięć wakatów. 

Zgodnie ze strukturą SM w skład wy−
działu wchodzą dwa referaty: patrolo−
wo−interwencyjny i rejonów służbo−
wych. Pierwszy z nich zajmuje się: in−
terwencjami, kontrolami w miejscach
szczególnie zagrożonych, działaniami
mającymi na celu usunięcie naruszeń
porządku prawnego, służbami patrolo−
wymi z policjantami (również tymi pro−
wadzonymi na wodzie), zabezpiecza−
niem imprez masowych i uroczystości,
a także miejsc zdarzeń, konwojowaniem
dokumentów, przedmiotów wartościo−
wych i pieniędzy na potrzeby gminy
oraz ochroną obiektów komunalnych
i urządzeń użyteczności publicznej.

Do zadań referatu rejonów służbo−
wych należy: kontrola czystości na tere−
nie miasta, pełnienie służb z dzielnico−
wymi, współpraca oraz kontrole z jed−
nostkami administracyjnymi odpowie−
dzialnymi za utrzymanie czystości i po−
rządku w Płocku (administracje i rady
osiedli, wydziały Urzędu Miasta, zarzą−
dy ogródków działkowych), kontrola
punktów skupu złomów i dzikich wysy−
pisk śmieci.

Chętni, którzy będą ubiegać się
o przyjęcie muszą: mieć polskie obywa−
telstwo, wykształcenie co najmniej śred−
nie, nienaganną opinię i korzystać z peł−
ni praw publicznych. Kandydaci muszą
mieć ukończone 21 lat i wykazać się
sprawnością fizyczną i psychiczną. Nie

mogą być również karani, a mężczyźni
muszą mieć uregulowany stosunek do
służby wojskowej. 

Wśród wymagań dodatkowych, pożą−
danych, Straż Miejska wymienia: wyższe
wykształcenie (prawo, administracja, pe−
dagogika, resocjalizacja), prawo jazdy
kat. B, znajomość regulacji prawnych
z zakresu ustawy o strażach gminnych
(miejskich), a także o wydanych na jej
podstawie rozporządzeniach wykonaw−
czych oraz aktach prawa miejscowego.
Do tego chętni do pracy muszą wykazać
się dobrą znajomością topografii Płocka,
dyspozycyjnością, odpornością na stres
i umiejętnością pracy w zespole.

Nabór został podzielony na dwa eta−
py. Pierwszy obejmuje: składanie doku−
mentów przez kandydatów, ich analizę
oraz ogłoszenie listy osób, które speł−
niają wymagania formalne.

Drugi etap, który odbędzie się 13
marca to weryfikacja końcowa kandy−
datów. Wtedy chętni do pracy będą mu−
sieli rozwiązać test z wiedzy ogólnospo−
łecznej i przejść egzamin sprawnościo−
wy. Później pozostanie już tylko rozmo−
wa kwalifikacyjna i badania lekarskie. 

Zakres testów dostępny jest na stronie
www.straz.bip.ump.pl. Tam też podane
są wszystkie niezbędne informacje dla
kandydatów, łącznie z wykazem wyma−
ganych dokumentów. 

Oferty należy składać osobiście lub
pocztą do 7 marca na adres Komendy
Straży Miejskiej, ul. Otolińska 10, 09−
407 Płock. (m.d.)

Zostań strażnikiem
10 włamywaczy i 3 paserów zatrzyma−

li płoccy policjanci. Osoby te w wieku
13−22 lata okradały mieszkania, garaże,
pomieszczenia gospodarcze i pustostany.
– Na początku funkcjonariusze udowod−
nili im 19 włamań – opowiada Mariusz
Gierula, rzecznik prasowy policji. – Jed−
nak w wyniku kolejnych działań liczba ta
wzrosła do 30, a niewykluczone, że będzie
jeszcze zwiększać się.

Sprawcy działali na Starym Mieście.
Kradli – z domów swoich sąsiadów – do−
słownie wszystko, co mogło się potem do−
brze sprzedać: sprzęt AGD, RTV, meble
(m.in. skórzaną kanapę), narzędzia, dywa−
ny, elementy wyposażenia hydrauliczne−

go, a nawet wózek z węglem. – Działali
często jako ekipa od przeprowadzek – mó−
wi Gierula. – Niejednokrotnie wybierali te
mieszkania, o których wiedzieli, że ich
właściciele wyjechali na dłużej. Nie gar−
dzili także wyposażeniem różnych firm
i samochodów. Zabierali wszystko co się
w nich znajduje, np. żarówki, butle gazo−
we, radia czy inne elementy metalowe aut. 

Większość skradzionych przedmiotów
udało się odzyskać. Wiadomo, że prze−
stępcy działali co najmniej od początku
ubiegłego roku. Policjanci nadal ustalają,
czy nie ma kolejnych poszkodowanych,
gdyż prawdopodobnie nie wszyscy zgło−
sili na policję swoje straty. (m.d.)

Wszystko na sprzedaż

Kilka tysięcy złotych stracił płoccza−
nin, który dał się oszukać młodemu
mężczyźnie. Wszystko wydarzyło się
rano 18 lutego. Do mieszkania przy ul.
Obrońców Westerplatte 80−letni płoc−
czanin wpuścił nieznajomego, który po−
dał się za pracownika Unii Europejskiej. 

– Oferował on wysoką rekompensatę
– opowiada Mariusz Gierula, rzecznik
prasowy policji. – Warunkiem otrzyma−
nia pieniędzy było – jak podawał
– wpłacenie 30 procent wartości. 

Starszy pan, po namowach, dał się
przekonać, przyniósł pieniądze i położył
je na stole. W tym momencie oszust,
wykorzystując nieuwagę płocczanina,
uciekł z mieszkania. Teraz policja po−
szukuje sprawcy. 

– Apelujemy o zachowanie ostrożności
– mówi Gierula. – Oszuści, aby wejść do
domu podają się za osoby z różnych urzę−
dów: administracji, gazowni, elektrowni
itp. Należy pamiętać, że to tylko pretekst.
Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to
należy sprawdzić, dzwoniąc do admini−
stracji albo na policję. (m.d.)

Wykorzystał Unię

Funkcjonariusze płockiej drogówki
i służby celnej przez dwa dni (18−19 lute−
go) kontrolowali stan techniczny poja−
zdów. Zwracano szczególną uwagę na
ciężarówki, trzeźwość ich kierowców i le−
galność przewożonego ładunku. – Użyliś−
my też wideoradaru w nieoznakowanym
samochodzie policyjnym, bo to nadmier−
na prędkość jest najczęstszą przyczyną
wypadków – opowiada Mariusz Gierula,
rzecznik prasowy policji. 

Patrole stanęły na trasach wyjazdowych
z Płocka w kierunku Warszawy, Bielska,
Włocławka i Gostynina. W sumie skon−
trolowano 95 pojazdów. Aż 35 kierow−
ców ukarano mandatami, w większości za
przekroczenie dozwolonej prędkości. 

– Padł też swoisty rekord bezmyślności
– mówi Gierula. – Młody kierowca jechał
z prędkością 175 kilometrów na godzinę,
a do tego wyprzedzał na podwójnej linii
ciągłej. Za to wykroczenie młody chło−
pak otrzymał 1 tys. zł mandatu i 18 pun−
któw karnych. (m.d.)

Niechlubny rekord

Niecodzienną sytuację zarejestrowa−
ły kamery płockiego monitoringu na
ul. Przemysłowej, obok sklepu Carre−
four. Do samochodów stojących na
czerwonym świetle podchodzi ok. 40−
letni mężczyzna z kulą, ubrany w sta−
rą, zniszczoną kurtkę. Puka w szyby
aut i błagalnie wysuwa rękę z prośbą
o datki. Kierowcy litościwie wspierają
go datkami. I może nie byłoby w tej hi−
storii nic nadzwyczajnego, gdyby nie
jej ciąg dalszy. Po kilku minutach że−
brak, nadal chwiejnym krokiem, idzie
na parking i wsiada do opla. Samochód

wyjeżdża z parkingu i nagle się zatrzy−
muje. Wszystko wskazuje na to, że za−
brakło paliwa. Nagle „inwalida” wy−
siada z opla i zaczyna bez żadnych
kłopotów go pchać. Potem pewnym
krokiem idzie do kiosku i kupuje jakąś
butelkę czy plastikowy pojemnik. I ru−
sza dalej, zapewne na stację benzyno−
wą. – Ta historia powinna być prze−
strogą dla wszystkich osób o miękkim
sercu – mówi Mariusz Gierula, rzecz−
nik prasowy policji. – Zanim wesprze−
my kogoś datkiem, warto się głęboko
zastanowić. 

W Polsce za żebranie grozi kara ogra−
niczenia wolności, grzywny do 1500 zł
albo nagana. (m.d.) 

Na żebraka

* Z zaplecza budowy przy al. Jana Pawła
złodzieje ukradli specjalistyczne elektro−
narzędzia.

* Z jednej płockich świetlic środowisko−
wych zginął sprzęt komputerowy i rtv. 

* Pracownicy jednego z kantorów odkryli,
że w nocy grasowali tam włamywacze.
Sprawcy do środka dostali się przez
dziurę zrobioną w murze, rozebrali piec
kaflowy koło którego stał sejf. Na szczę−
ście, sejfu nie udało im się otworzyć. 

* Na strychu domu przy ul. 3 Maja znalezio−
no zwłoki mężczyzny. Ze wstępnych usta−
leń policji wynika, że był on bezdomny.

* Policjanci zatrzymali 31−letniego rowe−
rzystę, który miał ponad dwa promile
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Do zdarzenia doszło przy ul. Chopina. 

* Ze sklepu przy ul. Padlewskiego zło−
dzieje zabrali cztery butelki wódki oraz
butelkę wina musującego. 

* Z ul. Batalionu Parasol zginęła Toyota
Yaris. Więcej szczęścia miał właści−

ciel Skody Octavii, gdyż sprawcom
nie udało się uruchomić samochodu;
uszkodzili jedynie stacyjkę. 

* Niecodzienną metodę włamania zgłosi−
ła pracownica jednego z lombardów.
Kiedy po weekendzie przyszła do pra−
cy, stwierdziła, że w suficie jest dziu−
ra. Złodziej zerwał podłogę w po−
mieszczeniu nad lombardem, wszedł
do środka i zabrał trochę gotówki oraz
sprzęt rtv. 

* Ze sklepu ze sprzętem telefonicznym,
wykorzystując nieuwagę obsługi,
sprawcy zabrali aparat komórkowy. 

* 35−letni płocczanin stracił prawo jazdy
po tym jak zatrzymała go policja i zba−
dała na obecność alkoholu w organiz−
mie. Okazało się, że mężczyzna Polo−
neza Trucka miał 1,5 promila alkoho−
lu we krwi. 

* Z plecaka, który znajdował się w otwartej
szatni szkolnej zginął telefon komórko−
wy, który należał do 14−latka. (m.d.)

Kronika policyjna
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Dni Patrona Szkoły w SP z Oddziała−
mi Integracyjnymi nr 23 co roku mobili−
zują uczniów i nauczycieli do podejmo−
wania różnorakich działań, zmierzają−
cych do poszerzania i ugruntowania wie−
dzy o patronie szkoły – Armii Krajowej.

W tym roku szkolnym były nimi:
1. Projekty:
– w zakresie edukacji regionalnej

„Piękna nasza Polska cała” (klasy III)
– językowy „Bohaterowie II wojny

światowej” (lekcje angielskiego, pre−
zentacje, wystawa),

2. Konkursy:
– konkurs plastyczny dla uczniów

klas II – „Polska – moja Ojczyzna”
– finał konkursu literacko−plastyczne−

go „Mam marzenie”
– szkolny konkurs recytatorski
– międzyszkolny konkurs historyczny

dla uczniów szkół płockich „Polska
– moja Ojczyzna”,

– konkurs o Janie Pawle II – wystawa
3. W obchodach Dni Patrona mogli

wziąć również udział rodzice, uczest−
nicząc m.in. w zajęciach otwartych
(klasy I) oraz w przedstawieniu zorga−
nizowanym przez uczniów klas III
„Autostopem przez Polskę”. Trzecio−
klasiści zachęcali recytacją, tańcem,
piosenką, pantomimą i dramą do

zwiedzania różnych regionów nasze−
go kraju, m.in. Mazowsza, Śląska, Po−
morza.

4. Na lekcjach wychowawczych ucz−
niowie klas IV – VI obejrzeli film „Mu−
zeum Powstania Warszawskiego”.

5. Spotkanie z kombatantami żoł−
nierzami AK na czele z Markiem Ga−
jewskim – przewodniczącym Porozu−
mienia Organizacji Kombatanckich
miało miejsce podczas uroczystej
akademii (7 lutego), która dzięki zilu−
strowaniu losów AK montażem słow−
no – muzycznym była lekcją historii
i patriotyzmu dla społeczności ucz−
niowskiej SP 23. Słowa pieśni śpie−
wanej na zakończenie przez chór
szkolny:

„Nas nie stanie, 
lecz Ty nie zaginiesz.
Pieśń Cię weźmie,
legenda przechowa.
Wichrem chwały
w historię popłyniesz
Armio Krajowa”

[Z. Kabata] 
podkreśliły, że tragiczna i wspaniała hi−
storia AK nie pójdzie w zapomnienie. 

Po uroczystości kombatanci, dyrekcja
szkoły, uczniowie złożyli kwiaty pod
tablicą pamiątkową. opr. (m.d.)

Na cześć patrona 

4 marca w Domu Darmstadt odbę−
dzie się kolejny pokaz filmu w ramach
cyklu „Kino niemieckie”. Tym razem
zaprezentowany zostanie obraz produk−
cji austriackiej w reż. Thomasa Rotha
pt. „Der See” („Jezioro”). Film prezen−
towany będzie w wersji niemieckoję−
zycznej z polskimi napisami. 

Występują: Gabriel Barylli, Heribert
Sasse, Mercedes Echerer, Roland
Düringer, Götz Kaufmann, Fritz von
Friedl i inni.

Jest to opowieść o Paulu Ecku, uza−
leżnionym od lekarstw, przedstawicielu
firmy farmaceutycznej. Kiedy zostaje
przeniesiony w okolice jeziora Neusie−
dler See, gdzie spędził dzieciństwo,
w hotelu czeka na niego list od ojca,
który zaprasza go na rejs łódką. Po roz−
wodzie rodziców Paul nie utrzymywał
właściwie żadnych kontaktów z ojcem –

mimo to postanawia spędzić popołudnie
w hotelu. 

Kiedy śpi, nad jeziorem szaleje burza.
Jego ojciec, Paul Eck senior, znany po−
lityk i handlarz bronią, zostaje uznany
za zaginionego. Podejrzewa się, że łódź
uległa wypadkowi. Jezioro jest znane ze
specyficznych warunków meteorolo−
gicznych. Jednak kilka niewyjaśnionych
morderstw, zaginięcie Paula Ecka senio−
ra i działalność Paula Ecka juniora, któ−
ry stara się ukryć swoją tożsamość spra−
wiają, że policja zaczyna uważać go za
podejrzanego. Komisarz, który prowa−
dzi dochodzenie w sprawie niewyjaś−
nionych przestępstw, niezmordowanie
go śledzi. Podejrzenia wobec Ecka nasi−
lają się, kiedy ktoś znajduje w jeziorze
części ubrania jego ojca.

Początek seansu o godz. 17, wstęp
wolny. (j)

Austriackie „Jezioro”

Na Dzień Kobiet – 8 marca – Płocki
Ośrodek Kultury i Sztuki zaprosił do Do−
mu Darmstadt popularną aktorkę Joannę
Trzepiecińską. O godz. 18 wystąpi ona
z recitalem pt. „Opowiem Wam o miło−
ści”. Akompaniować jej będzie Bogdan
Hołownia. Bilety w cenie 20 zł do nabycia
w Domu Darmstadt.

Joanna Trzepiecińska – jedna z najpięk−
niejszych polskich aktorek znana jest
głównie z filmów ”Sztuka kochania”,
”Nad rzeką, której nie ma” i ”Papierowe
małżeństwo” (w sumie jej filmografia li−
czy kilkadziesiąt pozycji). Z powodzeniem
gra też na scenie, ostatnio zbiera wspania−
łe recenzje za tytułową rolę w ”Papieżycy”
na deskach warszawskiego Teatru Studio.
”...błyskotliwa Joanna Trzepiecińska. To
przede wszystkim dla niej warto obejrzeć
ten spektakl” – napisał jeden z krytyków.
Szerokiej widowni kojarzy się przede

wszystkim z Alutką w telewizyjnym seria−
lu pt. „Rodzina zastępcza”.

Zanim została aktorką, Joanna Trzepie−
cińska zajmowała się muzyką. Uczyła się
w państwowej szkole muzycznej w klasie
fortepianu, a w średniej w klasie fletu. Co
się przydało, bo w ”Rzeźni” Mrożka, wy−
stawianej na deskach Teatru Małego, za−
grała nie tylko jedną z głównych ról, ale
także... na flecie.

W 1991 roku na Festiwalu Polskich Fil−
mów Fabularnych w Gdańsku Joanna
Trzepiecińska była nominowana do nagro−
dy za pierwszoplanową rolę kobiecą
(„Nad rzeką, której nie ma”). Czytelnicy
„Filmu” uhonorowali ją wtedy Złotą Ka−
czką, nagrodą dla najlepszej aktorki. Pyta−
na, co by robiła, gdyby nie mogła być ak−
torką, po dłuższej chwili zastanowienia
odpowiada: – Umiem uprawiać ogród...

Opr. (j)

J. Trzepiecińska w Domu Darmstadt

Opowiem wam o miłości

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki przy
wsparciu Magistratu Miasta Darmstadt
zorganizował VII edycję konkursu recy−
tatorskiego poezji i prozy niemieckiej
oraz konkursu plastycznego pt. „Niem−
cy – nasz zachodni sąsiad“ – sport, tury−
styka, przyroda, kultura.

W konkursach wzięli udział ucznio−
wie płockich szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Ich celem jest zainteresowanie dzieci
i młodzieży naszym zachodnim sąsia−
dem oraz zachęcenie młodego pokole−

nia do zdobywania wiedzy o Niem−
czech. 

Wzorem ubiegłych lat główną nagro−
dą w konkursach jest kilkudniowy pobyt
w Darmstadt. Zdobywcy II i III miejsca
otrzymają nagrody rzeczowe. Koszty
pobytu w Darmstadt pokrywa w całości
strona niemiecka, a laureaci konkursów
będą mogli zwiedzić m.in. tamtejsze
Wzgórze Matyldy, Plac Luizy, czy In−
stytut Kultury Polskiej w Darmstadt. 

Ogłoszenie wyników konkursów
i wręczenie nagród laureatom VII edycji
odbędzie się 3 marca o godz. 12 w Do−
mu Darmstadt. Wyróżnione prace pla−
styczne obejrzeć będzie można na wy−
stawie pokonkursowej. (j)

Po niemiecku

Wierszem i prozą

Kto planuje tegoroczny urlop poza gra−
nicami kraju powinien wziąć pod uwagę
ofertę płockiego PTTK. Odbiega ona te−
rytorialnie i cenowo od wojaży poleca−
nych przez biura podróży i jest bardzo in−
teresująca. Oto tegoroczne propozycje.

Na przełomie kwietnia i maja (23.IV –
3.V) planowana jest 12−dniowa wyprawa
na Krym. Wyjazd kosztuje 1480 złotych
i 180 dolarów.

28 kwietnia podążyć można „Śladami
Trylogii”, na Ukrainę. Sześciodniowa wy−
cieczka kosztuje 780 złotych i 50 dolarów. 

Czterodniowy wypad do Pragi (1− 4
kwietnia) to wydatek 620 złotych i 400
koron.

Ryga – Tallin – St. Petersburg to kolej−
na propozycja PTTK zaplanowana na 5 –
13 lipca. Na tę wycieczkę trzeba mieć
1680 złotych i 95 euro.

Na przełomie lipca i sierpnia (26.VII –
3.VIII) organizowana jest wyprawa na
Ukrainę, przez Wołyń, Podole, Kijów.
Koszt uczestnictwa 1280 złotych i 50 do−
larów.

To imprezy już sprawdzone, organizo−
wane po raz kolejny. Nowością są dwie
ostatnie: „Śladami mołdawskich winnic”
(15 – 22 sierpnia) za 1340 zł i 40 euro
i ośmiodniowa wycieczka do Włoch (13
– 20 września) za 1450 zł i 80 euro.

Zapisy i szczegółowe informacje w Od−
dziale Miejskim PTTK przy ul. Tumskiej
4 (odwach), tel. 024/262 26 00. (j)

W świat z PTTK
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Uczniowski Klub Sportowy UKS Eljot
17 lutego wziął udział w Międzynarodo−
wych Mistrzostwach Województwa Lu−
belskiego z udziałem zawodników Ukrai−
ny i Litwy. Płocki lub reprezentowało 9
judoków z grupy zaawansowanej instruk−
tora Piotra Januszewskiego oraz pięciu
zawodników ze Szkoły Podstawowej
w Łącku. Zawodników tych prowadzi
i szkoli od września 2007 roku – posiada−
jący 2 Dan Krzysztof Masztakowski. 

Pomimo krótkiego okresu treningu
zawodnicy z Łącka zdobyli 3 medale.
Złoto wywalczyli: Patryk Ciechanowski

(w wadze do 22 kg) oraz Mateusz Dy−
mek (w kat. do 28 kg). Miejsce drugie
i medal srebrny zdobył Marcin Dymek. 

Ich starsi koledzy z Płocka również
zdobyli 3 medale: złoty uzyskała Dag−
mara Maciejewska, a medale srebrne
przypadły: Mateuszowi Dudkiewiczowi
i Tomaszowi Sobótce. Szczególnie miłą
niespodziankę sprawił swoim opieku−
nom Mateusz Dymek, który w walce
o złoty medal pokonał zawodnika
z wyższym stopniem judo, uzyskując
przewagę „golden punkt”, ocenianą
w judo na 3 pkt. P.N.

6 medali dla UKS ELJOT 

Wraz z nowym rokiem uruchomiliś−
my dla naszych czytelników stałą po−
zycję pt. „Sport w moim mieście”.
Chcemy w niej dokonać przeglądu
wszystkich klubów sportowych działa−
jących na terenie naszego miasta po−
siadających w swej ofercie pracę
z dziećmi i młodzieżą. Celem tej akcji
jest nie tylko prezentacja osiągnięć
organizacji sportowych, ale przede
wszystkim zwrócenie uwagi rodziców
i opiekunów na możliwości spędzenia
wolnego czasu przez ich podopiecz−
nych. Do współpracy w tworzeniu na−
szej rubryki zapraszamy wszystkie
kluby, stowarzyszenia i organizacje
sportowe, które oferują młodym lu−
dziom spędzanie wolnego czasu
w duchu sportowym. Swoją chęć za−
istnienia w naszej rubryce i zaprezen−
towania oferty dla młodych płocczan
prosimy zgłaszać drogą elektroniczną
na adres sygnaly@@ump.pl. 

Oferta kształcenia i doskonalenia piłki
nożnej w Płocku najczęściej kojarzona jest
tylko z klubem Wisła. Niewiele osób jednak
wie, że dość prężnie działa także Miejski
Uczniowski Klub Sportowy Mazowsze,
który posiada 4 sekcje młodzieżowe i dru−
żynę seniorów, występującą w IV lidze.
O prezentację i krótkie przybliżenie oferty
klubu poprosiliśmy prezesa KS Mazowsze
Jerzego Jarzynę.

– Klub Mazowsze w tym roku obchodzić
będzie 60−lecie swojego istnienia. Nowy za−
rząd kieruje klubem od ponad 5 lat. Przej−
mując klub podejmowaliśmy się karkołom−
nego zadania. Brak jakiegokolwiek zainte−
resowania naszych poprzedników i obiekty
w stanie agonalnym to z pewnością nie był
wymarzony start. Od razu, na początku
utworzyliśmy 3 drużyny młodzieżowe i dru−
żynę seniorów, występującą wówczas w kla−
sie B. Ówczesny budżet klubu to kwota wy−
wołująca salwę śmiechu –5 tysięcy złotych.

Stadion w Borowiczkach nie posiadał
żadnego zaplecza w postaci szatni, dostępu
do wody czy prądu. Remontowaliśmy
wszystko własnymi siłami, ale społeczność
lokalna sukcesywnie dewastowała nam
wszystko, wyrywając okna i drzwi. Dopiero

jak drużyna seniorów co roku awansowała
o kolejną klasę rozgrywkową to skończyły
się takie akty wandalizmu. Na chwilę obec−
ną mamy zapewnienie Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej, że w tym roku roz−
poczną się prace budowlane w Borowi−
czkach, mające na celu stworzenie obiektu
ze sztuczną płytą do gry. Pieniądze na ten
cel pochodzić będą z funduszu UEFA, która
stawia na rozwój i kształcenie młodzieży.
Obecnie bieżące finansowanie klubu oparte
jest o pieniądze z Urzędu Miasta Płocka
oraz sponsoring prywatnych firm. Od
dwóch lat posiadamy także status Organiza−
cji Pożytku Publicznego, co pozwala prze−
kazywać podatnikom na naszą działalność
1% podatku. 

Po awansie do Mazowieckiej Ligi Senio−
rów Wisła Płock zaproponowała nam pod−
pisanie bezterminowej umowy na klub sate−
litarny bezpośrednich rezerw. Skutkuje to
między innymi tym, że zespół seniorów Ma−
zowsza może trenować na obiektach przy
Łukasiewicza, a najlepsi zawodnicy mają
szansę występować w pierwszym zespole
Wisły. Jesienią w ten sposób w barwach
płockiego drugoligowca wystąpił wychowa−
nek Mazowsza – Bartłomiej Sielewski. 

Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież to prowa−
dzimy zespoły chłopców urodzonych w la−
tach 1991, 93, 95, 96. Rocznik 96 spotyka
się w hali w Borowiczkach w środy i piątki
od godziny 16, rocznik 95 trenuje w ponie−
działki, środy i piątki od godziny 16 w Szko−
le Podstawowej nr 23, rocznik 93 również
trzy razy w tygodniu od godziny 16 w sali
gimnastycznej Gimnazjum nr 5. Najstarsza
grupa młodzieżowa z rocznika 91, trenowa−
na przez Jacka Zdrojewskiego, spotyka się
na stadionie przy Łukasiewicza również 3
razy w tygodniu w godzinach popołudnio−
wych. Dysponujemy znakomitym i doświad−
czonym sztabem szkoleniowym, co przekła−
da się zarówno na wyniki sportowe, jak
i kształtowanie charakteru i osobowości.
Zajęcia grup młodzieżowych odbywają się
nieodpłatnie. Serdecznie zapraszamy do
udziału w zajęciach zainteresowanych tre−
nowaniem piłki nożnej młodych ludzi. Ape−
luję przede wszystkim do rodziców, aby po−
starali się zachęcić swoje pociechy do zajęć
sportowych, które mają niebagatelny wpływ
zarówno na rozwój fizyczny, jak i psychicz−
ny młodego organizmu. P.N.

Sport w moim mieście

Pilkarze Mazowsza

Ponad 80 zawodników wzięło udział
w turnieju strzeleckim „Szczerbinka
2008”. Na starcie stanęli harcerze z Płoc−
ka i Gąbina. Rywalizowali oni w trzech
kategoriach wiekowych: 10−12 lat, 13−15
lat i powyżej 16 lat. Wśród najmłodszych
wygrał Dominik Krul, w starszej katego−
rii wiekowej najlepszy był Michał Kuja−
wowicz, a w najstarszej Edyta Czacho−
rowska. Na zwycięzców czekały puchary. 

Turniej na strzelnicy LOK przy ul.
Norbertańskiej zorganizowali: Komen−

da Hufca ZHP, policja i Państwowa
Straż Pożarna. (m.d.)

Dobrze strzelali

Zarząd Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego zawiadamia, że w dniu 
14 marca 2008 roku o godz. 17.45 w pierwszym terminie 

oraz o godz. 18.15 w drugim terminie zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawczo−Wyborcze

członków Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego,
Zapraszamy do aktywnego udziału w obradach najwyższej władzy PTW.

Sekretarz Zarządu
Waldemar Rogowski

Już po raz trzeci fani sportów walki bę−
dą mieli okazję na żywo pasjonować się
pojedynkami w ringu. 8 marca w hali
płockiego „Chemika” odbędzie się kolejna
gala z cyklu Angels of fire. Organizatora−
mi imprezy są: Centrum Sportów Walki
Płock oraz Stowarzyszenie Polska Liga
Kick Boxingu Płock. Promotorem i mena−
dżerem przedsięwzięcia jest Tadeusz Kop−
ciński, a patronat honorowy nad imprezą
objął prezydent Mirosław Milewski. 

W 11 walkach wieczoru kibice podzi−
wiać będą reprezentantów Polski, Francji,
Holandii, Niemiec, Czech, Szwajcarii,
Białorusi. Każdy z zawodników to utytu−
łowany wojownik na arenach nie tylko
krajowych ale i międzynarodowych.
Wśród płocczan największe emocje wzbu−
dzają oczywiście pojedynki Marcina Ró−
żalskiego i Piotra Woźnickiego. Ten pier−
wszy stoczy walkę o tytuł Mistrza Świata,
tym razem federacji WKA, a jego prze−
ciwnikiem będzie aktualny Mistrz Świata
Mitat Tahirsylaj (Szwajcaria). Mitat
w światowych rankingach K−1 jest wyżej
notowany niż Tony Gregory, którego nie
tak dawno gościliśmy w Płocku na „AN−
GELS of FIRE II. Biorąc to po uwagę, bę−

dziemy zapewne świadkami emocjonują−
cych wydarzeń. Jeśli Marcin wygra ten po−
jedynek, przejdzie do historii sportów wal−
ki, jako pierwszy Polak posiadający jedno−
cześnie dwa pasy Zawodowego Mistrza
Świata. 

Kolejnym ważnym i emocjonującym
wydarzeniem będzie pojedynek o tytuł
Zawodowego Mistrza Europy federacji
WKA, jaki stoczą Piotr Woźnicki i Mi−
chal Hasgut (Czechy). Płocczanin ma
szansę do rehabilitacji za niezbyt udany
występ w poprzedniej gali, gdzie nie spro−
stał zawodnikowi z Holandii w finałowej
walce turnieju K−1. Dużej porcji emocji
powinien też dostarczyć widzom pojedy−
nek Amatorskiego Mistrza Świata w Wu−
Shu Piotra Paśnika (założyciela klubu
Sanda Płock), który zadebiutuje w K−1 na
zawodowym ringu przed płocką publicz−
nością. Promotor Tadeusz Kopciński za−
pewnia, iż emocji z pewnością nie zabrak−
nie i serdecznie zaprasza na wieczór walk
oraz jednocześnie sygnalizuje, że trwa
konkurs SMS, w którym można wygrać
bilety na Angels of fire III. Szczegóły
konkursu oraz program walk na oficjalnej
stronie gali www.angelsoffire.pl. P.N.

Angels of fire po raz trzeci

Marcin Różalski znów skrzyżuje rękawice w ringu, choć po przegranej walce z Tony’m
Gregory’em zapowiadał koniec kariery
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na nim jest piękne, 
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6 marca o godz. 18 w Domu Darmstadt
chętni wybrać się mogą w podróż do In−
dii. O tym egzotycznym kraju z wielo−
wiekowymi tradycjami opowiadać będą
(ilustrując opowieść slajdami) Michał
Benke i Michał Sęk. Wstęp wolny.

Zobaczymy najwyższe góry na ziemi,
najsławniejsze zabytki świata i ludzi ży−
jących za kilkadziesiąt groszy dziennie,

bez dachu nad głową. Indie to kraj kon−
trastów, barw i życzliwości. Wszystko
to, a także najbardziej skomplikowaną
na świecie procedurę wysyłania paczek,
festiwal boga Krishny i ulicznych gola−
rzy, ujęte w obiektywie, będzie można
zobaczyć na pokazie slajdów „Welcome
to India!” (j)

Fot. Michał Benke

W Klubie „Podróże” Tony’ego Halika

Welcome to India

„Koleje Mazowieckie – KM” ogłosiły
konkurs na nazwę dla nowego pociągu pro−
dukowanego przez firmę Stadler. Pierwsze
dwa składy pojawią się na torach pod koniec
maja. Żeby wziąć udział w konkursie należy
przesłać drogą elektroniczną propozycje
nazwy pociągu wraz z opisem proponowa−
nej nazwy na adres: konkurs@mazowiec−
kie.com.pl. Do wiadomości należy również
dołączyć pełne dane osobowe (imię, nazwi−
sko, dokładny adres) oraz klauzulę zezwala−
jącą na przetwarzanie danych osobo−

wych(*). Konkurs trwa do 31 marca 2008 r.
Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda
ufundowana przez firmę Stadler oraz zestaw
gadżetów od Kolei Mazowieckich. O wy−
granej zwycięzcy poinformowani zostaną li−
stownie do dnia 24 kwietnia 2008 r. (j)

(*) Zgodnie z ustawą o ochronie da−
nych osobowych z dnia 29.08.1997 r. wy−
rażam zgodę na przetwarzanie moich da−
nych osobowych w celach związanych
z przeprowadzeniem konkursu.

Nazwij pociąg

Kiedy w poprzednim numerze SP pi−
saliśmy o potrójnym zwycięstwie Jo−
anny Piaseckiej na płockim Przeglą−
dzie Kalendarzy liczyliśmy, że uda się
również w Warszawie. I rzeczywiście
płocka artystka grafik i jej firma zdo−
była dwa wyróżnienia; w kategorii
„kalendarz wieloplanszowy” za pro−
jekt, który wywalczył w naszym mie−
ście I miejsce („Ikonografia Płocka ze
zbiorów Muzeum Mazowieckiego
w Płocku”) oraz w kategorii „kalen−
darz plakatowy”, który w płockim
przeglądzie był na trzecim miejscu
(patrz zdjęcie). 

Wystawa i konkurs w wilanowskim
muzeum odbywały się już po raz 14.
(wcześniej miały charakter ogólnopol−
ski). W tym roku prezentowanych było
aż 180 kalendarzy różnego rodzaju

oraz ponad 30 kart świątecznych,
a wśród nich te nagrodzone i wyróż−
nione przez jury (w skład którego
wchodzili m.in. wybitni graficy i arty−
ści tacy jak: Andrzej Dudziński, Stasys
Eidrigevicius i prof. Stanisław Wie−
czorek). Kalendarze można zobaczyć
na stronie www.vidical.com. Serdecz−
nie gratulujemy. (rł)

Wyróżnienie dla Piaseckiej i Agpressu w IV Międzynarodowym
Konkursie Kalendarzy i Kart Świąteczno – Noworocznych VIDI−
CAL 2008 w Warszawie 

Płockie kalendarze docenione

...sztuczne zęby wynalezio−
no około 700 roku przed na−
szą erą? Pierwszymi, którzy
najprawdopodobniej jedli za
pomocą nie swoich zębów
byli Etruskowie, mieszkają−
cy w obecnych środkowych
Włoszech. Etruscy dentyści
stosowali paski złota do
mocowania zębów zwierzę−
cych w ustach zamożnych
klientów. Biednych oczywi−
ście nie było stać na taki
luksus.

wiecie, że...Czy

Na wolny, zimowy czas Rada Miesz−
kańców Osiedla „Radziwie” zadbała
o atrakcyjny wypoczynek najmłodszych.
W Gimnazjum nr 3 zorganizowano halo−
wy turniej piłki nożnej. Zgłosiło się do
niego aż 15 zespołów, więc chętnych trze−
ba było podzielić na 2 grupy wiekowe.

W grupie gimnazjalistów zwycięstwo
w turnieju odniósł zespół w składzie: Ka−
mil Mysera, Piotr Tomaszewski, Tomasz
Bor, Mariusz Fuz i Tomasz Dzięgielew−
ski. Nagrodzono również zdobywców II
i III miejsca.

Wśród drużyn złożonych z uczniów
szkół podstawowych najlepiej grał zespół
w składzie: Kamil Kozanecki, Kamil Ła−
komy, Damian Pietrzak, Bartek Kubicki,
Adam Kozłowski i Adrian Pielaszewski.

Po zakończeniu turnieju wszyscy
uczestnicy otrzymali od przedstawicieli
zarządu osiedla paczki ze słodyczami
i medale.

Natomiast dla młodszych dzieci i tych,
którzy nie brali udziału w turnieju zorga−
nizowano 12 lutego wyjazd do teatru na
spektakl pt. „Koziołek Matołek”. Po
przedstawieniu wszyscy zostali zaprosze−
ni do pizzerii na „włoską ucztę”, podczas
której dzielili się wrażeniami z teatru.

W imieniu dzieci dziękuję prezesowi
Komunikacji Miejskiej za bezpłatne
udostępnienie autokaru, a także pedago−
gom prowadzącym turniej piłkarski
i opiekującym się dziećmi w czasie wy−
cieczki: Agnieszce Bieniek, Elżbiecie
Tyszce, Agacie Zientarskiej, Marcino−
wi Żurkowi, Tomaszowi Śmiechow−
skiemu i Markowi Piotrowskiemu.

Grzegorz Bieniek
(Zarząd RMO Radziwie)

Kronika osiedli

Ferie w Radziwiu


