
ROZDZIAŁ XXI. Zarządzanie miastem

W  Płocku,  który  posiada
jednocześnie  status  gminy
i powiatu  grodzkiego,  urzędują,
oprócz władz miasta Płocka, także
władze  powiatu  płockiego
ziemskiego. Swoją siedzibę ma tu
również  Związek  Gmin  Regionu
Płockiego. 

Rada  Miasta  Płocka jest
organem stanowiącym i kontrolnym.
Obecnie urzędujących 25 radnych
wybrano w październiku  2018 r.

na pięcioletnią kadencję. Funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Płocka ponownie powierzono
Arturowi Jaroszewskiemu (PO), a funkcje wiceprzewodniczących sprawują: Iwona Krajewska
(PO), Tomasz Maliszewski (PO) i Małgorzata Struzik (PSL). W sumie w 2018 r. odbyło się 17
sesji Rady Miasta, w tym 3 już w nowej kadencji 2018-2023,  podjęto 213 uchwał, w tym 55
w nowej kadencji. Radni  współpracują  w 7  stałych  i  2  doraźnych  komisjach.  Komisje stałe
obradowały w 2018 r. na 103 posiedzeniach, w tym na 15 w kadencji 2018-2023.

Tabela 21.1: Wyniki głosowania w wyborach samorządowych do Rady Miasta Płocka 
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 

Liczba:

Frekwencja
kandydatów

uprawnio-
nych do

głosowania

kart
wydanych

głosów
oddanych

głosów
ważnych

mandatów

164 95 168 52 174 52 160 50 925 25 54,81%

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

W wyborach samorządowych w 2018 r. Prezydentem Miasta Płocka został już w pierwszej
turze ponownie wybrany Andrzej Nowakowski (PO), uzyskując ponad 60,65% głosów wyborców.
Na swoich zastępców powołał: 

✔ Romana Siemiątkowskiego – Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej, 
✔ Piotra Dyśkiewicza – Zastępca Prezydenta Miasta ds. Komunalnych, 
✔ Jacka Terebusa – Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji.

Stanowisko Skarbnika Miasta piastuje Wojciech Ostrowski,  a Sekretarza Miasta – Krzysztof
Krakowski.

Urząd Miasta Płocka  jest jednostką budżetową i organizacyjną, przy pomocy której
Prezydent  Miasta wykonuje  zadania,  w  szczególności  z  zakresu  administracji
publicznej,  zadania własne,  zadania zlecone z mocy ustaw lub przejęte  przez miasto
w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.
Urząd  Miasta  działa  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa.  Organizację  i  zasady
funkcjonowania  Urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez Prezydenta w drodze
zarządzenia. Kierownikiem Urzędu jest Prezydent Miasta, który wykonuje czynności z zakresu
prawa  pracy  na  zasadach  określonych  odrębnymi  przepisami.  Prezydent  kieruje  Urzędem
poprzez  wydawanie  zarządzeń  i  pism  okólnych  oraz  poleceń  służbowych.  Nadzór  nad
jednostkami  organizacyjnymi  Gminy  Miasta  Płock  oraz  spółkami  z  udziałem  miasta
sprawowany jest przez Prezydenta przy pomocy zastępców oraz właściwych wydziałów i biur
Urzędu. W celu zapewnienia realizacji przez Urząd zadań o szczególnym znaczeniu dla miasta,
Prezydent może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy lub pełnomocnika. W skład
zespołów mogą wchodzić pracownicy oraz osoby spoza Urzędu.
Obsługa  klientów  w  Urzędzie  Miasta  Płocka  odbywa  się  poprzez  Biuro  Obsługi  Klienta,
mieszczące się budynku ratusza przy pl. Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej), stanowiska
obsługi klienta w budynku przy al. Piłsudskiego 6 i Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” przy
ul. Miodowej 8, a także w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9.  
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Obsługę  administracyjną  obywateli  prowadzi  25 wydziałów  i  równorzędnych  jednostek
organizacyjnych  Urzędu  Miasta  Płocka.  W  strukturze  Urzędu  funkcjonują  także:  Audytor
Wewnętrzny,  Biuro  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków,  Biuro  Miejskiego  Rzecznika
Konsumentów,  Główny  Specjalista  ds.  BHP,  Inspektor  Ochrony  Danych,  Pełnomocnik  ds.
Ochrony  informacji  Niejawnych.  Liczba  zatrudnionych  w  Urzędzie  Miasta  Płocka  na  koniec
2018 r. wynosiła 610 osób, co oznacza, iż zmniejszyła się o 50 osób w ciągu roku. Część zadań
publicznych miasta realizują miejskie jednostki organizacyjne.
Skuteczna  realizacja  zadań  przez  Gminę  Miasto  Płock  związana  jest  ze  stałym  procesem
monitorowania oraz doskonalenia celów i procesów. W Urzędzie Miasta Płocka jest wdrożony,
utrzymywany i rozwijany  Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) według norm PN-EN
ISO  9001:2015-10,  PN-EN  ISO  14001:2015-09,  PN-N-18001:2004  oraz  PN-ISO/IEC
27001:2014-12. Co roku odbywają się przeglądy ZSZ oraz audity.
Miasto Płock sukcesywnie rozbudowuje e-administrację i zwiększa ilość usług dostępnych dla
mieszkańców drogą elektroniczną. Obok usług realizowanych na portalach obywatel.gov.pl oraz
biznes.gov.pl  dotyczących  m.in.  wydawania  dowodów  osobistych,  rejestracji  urodzeń,
zameldowania  oraz  zgłaszania  pobytu  stałego,  wydawania  odpisów  aktów  Urzędu  Stanu
Cywilnego czy zakładania działalności gospodarczej, dużą rolę odgrywają usługi lokalne, np.
składanie  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz
aplikowanie  o  pracę w Urzędzie  Miasta  Płocka.  W 2018 r.  łączna liczba  usług publicznych
udostępnianych  przez  Urząd  Miasta  wynosiła  323,  w  tym  usług  dostępnych  w  formie
elektronicznej – 45.
Przepływ korespondencji między jednostkami organizacyjnymi Gminy jest wspomagany przez
elektroniczny  obieg  dokumentów  Mdok.  System  wdrożony  jest  łącznie  w  21  podmiotach.
Ogółem  w  2018  r.  wpłynęło  do  Urzędu  132 219  pism,  w  tym  drogą  elektroniczną  za
pośrednictwem Elektronicznych Skrzynek Podawczych – 3 216.
W  ramach  Wydziału  Organizacyjnego  funkcjonuje  Biuro  Interwencji  i  Informowania
Mieszkańców, które ułatwia kontakt z Urzędem i uzyskanie potrzebnych informacji w jednym
miejscu i pod jednym numerem telefonu. Dodatkowym kanałem komunikacji z mieszkańcami
jest aplikacja LocalSpot dostępna na komputerach oraz urządzeniach mobilnych, umożliwiająca
każdemu  użytkownikowi  zgłoszenie  problemu  w  zakresie  infrastruktury  miejskiej  oraz
utrzymania czystości i zieleni. W 2018 r. zrealizowano 30 829 spraw zgłoszonych  telefonicznie
oraz  obsłużono 728 zgłoszeń w systemie LocalSpot. 
Dbając  o  zapewnienie  bezpośredniej  obsługi  klientów,  po  modernizacji  kompleksu  przy  ul.
Miodowej  8,  10  grudnia  2018  r.  ponownie  otwarty  został  Punkt  Obsługi  Mieszkańca
„Miodowa”. W 2018 r. obsłużono tam 15 269 spraw. 
Edukacja  to  obszar  wrażliwy  społecznie,  obserwowany  przez  środowiska  i  organizacje
zewnętrzne,  rodziców i  mieszkańców. To sfera życia  społecznego zasługująca  na  promocję
w nowoczesnym stylu i formie. Mieszkańcy miasta mogą  drogą elektroniczną  m.in. zgłaszać
dzieci  do  przedszkoli,  szkół  podstawowych  oraz  szkół  ponadgimnazjalnych.  W  placówkach
oświatowych  funkcjonują  elektroniczne  dzienniki,  które  umożliwiają  monitorowanie
postępów w nauce dzieci oraz ułatwiają kontakt z rodzicami. 
W 2017 r. Urząd Miasta Płocka udostępnił swoim klientom  możliwość płacenia online za
wiele czynności administracyjnych. W 2018 r. katalog opłat został rozszerzony o podatek od
nieruchomości oraz opłaty dokonywane w portalu dla geodetów. 
Na terenie  miasta znajduje się 18 punktów bezpłatnego,  bezprzewodowego dostępu do
sieci Internet, z których mogą korzystać mieszkańcy i odwiedzający turyści. W ramach usługi
strumieniowej transmisji udostępniono obraz z 3 kamer, co daje możliwość obserwowania na
żywo rynku Starego Miasta, panoramy Wisły i Wzgórza Tumskiego. 
Referat  Teleinformatyki  realizuje  projekt  „E-Integracja  mieszkańców  Płocka  zagrożonych
wykluczeniem  cyfrowym”,  w  ramach  którego  260  beneficjentom  oraz  12  jednostkom
podległym  (świetlicom  środowiskowym,  domom dziecka)  przekazano  komputery  wraz  z
dostępem do Internetu. 
W 2018 r.  w Wydziale  Geodezji  rozpoczęto  wdrażanie  e-usług.  Udostępniono  dwa  moduły
internetowej aplikacji WebEWID: Portal Geodety i Portal Mapowy. 
Portal Mapowy pozwala na przeglądanie danych przestrzennych. Dedykowany jest wszystkim
osobom wykorzystujących lub poszukujących informacji o nieruchomościach na terenie miasta.
Umożliwia użytkownikom: wyszukiwanie obiektów (działek, budynków), dostosowanie widoku
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mapy  (powiększanie,  oddalanie,  przesuwanie,  włączanie,  wyłączanie,  dodawanie  warstw),
wykonywanie  pomiarów  na  mapie  (długości,  odległości)  oraz  umożliwia  podpięcie
zewnętrznych serwisów internetowych (np. ortofotomapy). 
Portal Geodety dedykowany jest firmom geodezyjnym i służy do obsługi prac geodezyjnych.
Zapewnia  możliwość:  dodawania  nowych  zgłoszeń,  zgłoszeń  uzupełniających,  zamówienia
materiałów geodezyjnych,  dokonania  płatności  on-line,  podglądu  zbioru  danych   ewidencji
gruntów  i  budynków.  Portal  usprawnił  pracę  i  komunikację  pomiędzy  wykonawstwem
geodezyjnym a Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
W  2018  r.  podjęte  zostały  rozmowy  z  firmą  Geomatyka-Kraków  S.C.  dotyczące  zakupu
kolejnych  portali:  Portalu  Rzeczoznawcy,  Portalu  Komornika,  Portalu  Interesanta,  Portalu
Narada  Koordynacyjna,  modułu  do  skanowania  dokumentów.  Wdrożenie  tych  produktów
zapewni szybką i sprawną obsługę interesantów oraz usprawni pracę.

W 2018 r. Płock znalazł się wśród laureatów kilku rankingów. Oto niektóre z nich. 
W  klasyfikacji  ogólnej  rankingu  „Sukces  kadencji  2014-
2018” w kategorii  miast na prawach powiatu Płock zajął
I miejsce.  Klasyfikacja  ogólna  uwzględnia  poziom
osiągniętych  wskaźników  w  rankingach: finansowym,
ekonomicznym,  infrastrukturalnym  i społecznym.
Zestawienie zostało przygotowane przez Pismo Samorządu
Terytorialnego  „Wspólnota”.  Miasto  zostało  także
wyróżnione  przez  „Wspólnotę”  w  dwóch  innych
zestawieniach,  uwzględniających  miasta  na  prawach
powiatu.  W  rankingu  podsumowującym  wydatki
inwestycyjne samorządów w latach 2015-2017 Płock zajął
VII  miejsce.  Natomiast  na  IX  uplasował  się  w  rankingu
podsumowującym  wydatki  inwestycyjne  finansowane  ze
środków UE  w  latach  2014-2017   (więcej  informacji  na
stronie: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/).
Pod względem ekodziałań Płock zajął wysokie VI miejsce w
klasyfikacji  miast.  Ranking  przygotowała  "Gazeta
Wyborcza",  uwzględniając  m.in.  długość  ścieżek
rowerowych, procent, jaki w mieście zajmują lasy i parki,
liczbę rowerów miejskich i ich stacji oraz funkcjonowanie

programu  wspierania  wymiany  pieców  węglowych  (więcej  informacji  na  stronie:
http://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,24004219,ranking-wyborczej-czy-plock-to-ekomiasto.html).
Natomiast  w  Rankingu  Samorządów przygotowanym przez  dziennik  „Rzeczpospolita”  Płock
zajął  wysokie  VII  miejsce  wśród  miast  na  prawach  powiatu.  Organizowany  już  od  14  lat
ranking sprawdza efektywność działań na rzecz trwałego rozwoju wspólnoty w podstawowych
obszarach:  trwałości  ekonomicznej,  trwałości  środowiskowej,  trwałości  społecznej  oraz  w
zakresie jakości zarządzania. Odpowiedzialne zarządzenia zasobami w tych obszarach zwiększa
potencjał  rozwojowy  samorządów  i  pozwala  osiągnąć  cel  zrównoważonego  rozwoju.
W tegorocznej  edycji  rankingu  wzięto  pod  uwagę  około  50  wskaźników.  Większość  z  nich
pochodzi  z  publicznych  źródeł  informacji  (więcej  informacji  na  stronie:
https://rankingsamorzadow.pl/).

Szczegółowe  informacje  na  temat  funkcjonowania  Urzędu  Miasta  Płocka  oraz  działalności
samorządu miejskiego znajdują się na stronie www.plock.eu oraz http://rozwojmiasta.plock.eu
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