Prawie dwa lata kadencji
prezydenta i rady miasta
Płocka.
Jak
pracę
samorządowców
oceniają
wyborcy?
Czy płocczanie są zadowoleni z pracy prezydenta miasta? Jak
oceniają jego pracę jako samorządowca? Kto z płockich
radnych jest najlepiej oceniany i jak odbierany przez
mieszkańców? Na „Portalu Samorządowym” w zakładce Oceń
Samorządowca można znaleźć ocenę poszczególnych radnych.
Sprawdziliśmy również aktywność płockich rajców pod względem
interpelacji wystosowanych w imieniu mieszkańców i swoim
własnym.
21 października minie dwa lata, jak w wyborach samorządowych
płocczanie wybrali prezydenta Płocka oraz swoich
przedstawicieli zasiadających w Radzie Miasta Płocka.
W 2018 roku uprawnionych do głosowania mieszkańców Płocka
było ponad 95 tysięcy. Prezydentem Płocka wybrany został w I
turze Andrzej Nowakowski (Koalicja Obywatelska). Na włodarza
miasta zagłosowało 31,268 na 51,557 oddanych głosów. Po raz
trzeci polityk zdobył zaufanie płocczan i objął funkcję
prezydenta miasta. Według głosujących na „Portalu
Samorządowym” jego pracę pozytywnie ocenia 68,56 proc.
głosujących. 31,44 proc. z kolei nie dostrzega pozytywów w
pracy samorządowca.
Najlepiej ocenianym płockim radnym jest Andrzej
Aleksandrowicz (Prawo i Sprawiedliwość). Jego pracę
pozytywnie ocenia 63,32 proc. osób, które oddały głos w
sondażu. II miejsce na „podium” przypadło przewodniczącemu

Rady Miasta Płocka Arturowi Jaroszewskiemu (Koalicja
Obywatelska), który zdobył zaufanie 57,14 proc. głosujących.
Stawkę w pierwszej trójce zamyka Wioletta Kulpa (PiS),
słupek poparcia w tym przypadku wynosi 56,46 proc.
Tuż za pierwszą trójką znalazła się radna Teresa Kijek (PiS)
z 56,03 proc. pozytywnych ocen. Zaraz za Kijek, uplasowała
się Anna Derlukiewicz (Polskie Stronnictwo Ludowe) – 51,70
proc. osób na plus oceniło pracę radnej. Następny jest
Tomasz Kominek (PSL) – 50,97 proc. osób uważa, że radny
zasługuje na „paluszka w górę”. W tym momencie zamyka się
stawka radnych, których oceny są powyżej 50 proc. Pozostali
na liście są: Mariusz Pogonowski (KO) – 44,71 proc., Daria
Domosławska (KO) – 44,44 proc., Tomasz Korga (PiS) – 43,75
proc., Jacek Jasion (KO) – 41,30 proc., Leszek Brzeski (PiS)
– 47,37 proc., Łukasz Chrobot (KO) 47,37 proc., Edward
Bogdan (PiS) – 42,11 proc., Iwona Krajewska (KO) – 42,11
proc., Adam Modliborski (PiS) – 38,46 proc., Lech Latarski
(PSL) – 34,78 proc., Marek Krysztofiak (PiS) – 33,33 proc.,
Piotr Kubera (PiS) – 30 proc., Tomasz Maliszewski (KO) 25
proc., Tomasz Kolczyński (PiS) 14,29 proc., Jerzy Seweryniak
– 12,50 proc., Małgorzata Struzik (PSL) – 8,33 proc.
W tej kadencji w płockiej radzie miasta doszło do kilku
roszad. Łukasz Pietrzak zastąpił w Radzie Miasta Joannę
Olejnik, wiceprezydenta Romana Siemiątkowskiego Marta
Krasuska, a Jacka Terebusa (wiceprezydenta) – Małgorzata
Ogrodnik. Tych radnych niestety nie ma na liście ocen
samorządowców w „Portalu Samorządowym”. Chociaż znajdujemy
oceny wiceprezydentów: Romana Siemiątkowskiego pracę
pozytywnie oceniło 33,33 proc., Jacka Terebusa 40 proc., a
Joannę Olejnik, która zrezygnowała z zasiadania RM na rzecz
prezesury Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego –
41,67 proc.
Jak się okazuje oceny na „Portalu Samorządowym” są zupełnie
różne względem aktywności płockich radnych. Praktycznie
nijak się mają do wystosowanych interpelacji, z którymi

występowali dotychczas rajcy do płockiego ratusza w imieniu
mieszkańców lub swoim własnym. Co prawda wiele interpelacji
pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o ich zasadność,
bo czasami wystarczy zadzwonić do odpowiedniego wydziału
Urzędu Miasta, aby coś załatwić. I nie uruchamiać w ten
sposób złożonej machiny biegu pism, zużycia papieru… To
jednak nasza subiektywna ocena. Mieszkańcy oceniają pracę
samorządowców przy urnach wyborczych.
Sprawdzamy po prawie dwóch latach tej kadencji ile pism w
sprawach wyborców wystosowali rajcy do urzędników? Nazwiska
tym razem podajemy alfabetycznie: Andrzej Aleksandrowicz –
42, Edward Bogdan – 3, Leszek Brzeski – 7, Łukasz Chrobot –
66, Anna Derlukiewicz – 242, Daria Domosławska – 157, Artur
Jaroszewski – 66, Jacek Jasion – 4, Teresa Kijek – 66,
Tomasz Kolczyński – 2, Tomasz Kominek – 208, Tomasz Korga –
52, Iwona Krajewska – 5, Marta Krasuska – 21, Marek
Krysztofiak – 24, Piotr Kubera – 15, Wioletta Kulpa – 20,
Lech Latarski – 47, Tomasz Maliszewski – 26, Adam
Modliborski – 47, Małgorzata Ogrodnik – 100, Joanna Olejnik
– 1, Łukasz Pietrzak – 28, Mariusz Pogonowski – 6, Jerzy
Seweryniak – 25, Małgorzata Struzik – 33.
Tak sprawy się mają po prawie dwóch latach kadencji. Ocenić
samorządowca, który waszym zdaniem zasługuje na więcej czy
mniej, można w każdej chwili na „Portalu Samorządowym” w
zakładce Oceń Samorządowca. Czasami „paluszek w górę”
motywuje, czasami wręcz odwrotnie – osadza na laurach.
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