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PROTOKÓŁ Nr I/06
Z OBRAD I INAUGURACYJNEJ SESJI
RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 27 listopada 2006 roku
Sesja rozpoczęła się o godz. 10.10, a zakończyła o godz.12.40.
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.
Stan radnych
Obecnych
Nieobecni usprawiedliwieni
Nieobecni nieusprawiedliwieni
Osób zaproszonych
Obecnych

- 24
- 24
-0
-0
- 147
- 74

Listy obecności stanowią Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Pan radny Tomasz Korga, były Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka, który
zwołał I Sesję Rady Miasta Płocka V kadencji poinformował, iż Sesję poprowadzi do wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka najstarszy wiekiem radny (obecnie jest nią Pani
Magdalena Lewandowska). Powiedział również: „na podstawie dobrego zwyczaju, który jest
przyjęty w naszej Radzie ślubowanie od radnych odbierze zaś najmłodszy radny i tym radnym
jest Pan Paweł Kolczyński.”Powitał zebranych i życzył między innymi: „aby ten czas, który
tu spędzimy, te cztery lata, były latami dobrej, wytężonej, intensywnej i mądrej pracy.”

Ad. pkt 1
Otwarcia obrad I inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Płocka V kadencji dokonała Pani
Magdalena Lewandowska. Powitała radnych, parlamentarzystów, przedstawicieli służb
mundurowych, Przewodniczących Rad Mieszkańców Osiedli, Przewodniczących Zarządów
Osiedli, dyrektorów i prezesów zakładów budżetowych i spółek gminnych, dyrektorów
wydziałów Urzędu Miasta, przedstawicieli środków masowego przekazu oraz wszystkich
przybyłych na obrady.

Ad. pkt 2
Pani radna Magdalena Lewandowska poinformowała zebranych o sposobie złożenia
przez radnych ślubowania. Powiedziała, iż ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po
odczytaniu roty ślubowania wywoływani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie
poinformowała, iż odczyta tekst ślubowania i w związku z powyższym poprosiła radnych o
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powstanie, a najmłodszego radnego Pana Pawła Kolczyńskiego poprosiła o wyczytywanie
nazwisk radnych do złożenia ślubowania.
Pani radna Magdalena Lewandowska odczytała tekst ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
W tym miejscu porządku obrad radni złożyli ślubowanie. Nazwiska kolejnych radnych
odczytywał Pan radny Paweł Kolczyński. Podczas ślubowania po wyczytaniu nazwiska Pana
Mirosława Milewskiego Pani radna Magdalena Lewandowska odczytała oświadczenie Pana
Mirosława Milewskiego o treści: „W związku z wyborem mnie w dniu 26 listopada 2006 roku na
Prezydenta Miasta Płocka co zostało potwierdzone zaświadczeniem z dnia 27 listopada 2006
roku wydanym przez Miejską Komisję Wyborczą niniejszym oświadczam, że będę pełnił funkcję
Prezydenta Miasta Płocka. Proszę więc Wysoką Radę o rozpoczęcie procedury stwierdzającej
wygaśnięcie mandatu mojego jako radnego Rady Miasta Płocka.” Pani radna Magdalena
Lewandowska poinformowała, iż pismo to podpisał Pan Mirosław Milewski i radca prawny
Roman Wróblewski. Data pisma to 27 listopada 2006 r.
Po złożeniu ślubowania Pani radna Magdalena Lewandowska stwierdziła, że
ślubowanie złożyło 24 radnych, stąd jest wymagane quorum i Rada może podejmować wszystkie
uchwały.
W tym miejscu obrad głos zabrał Pan Wojciech Jasiński Poseł RP, Minister Skarbu,
który powiedział: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, bo tak już można mówić, Panie
Prezydencie, dziś samorząd płocki rozpoczął pisanie piątego niejako rozdziału w swojej
działalności. Rozpoczęcie V kadencji to już jest jednak pewna istotna historia samorządności.
Pozwólcie, że jako Poseł tej ziemi, a także jako ten, który przed 16 laty organizował samorząd na
terenie byłego województwa płockiego, na terenie miasta Płocka, że skieruję kilka słów. Z całą
pewnością można powiedzieć, że zapoczątkowana w 1990 roku w maju idea wznowienia
samorządu ma swoje uzasadnienie, że się sprawdziła w historii. Z całą pewnością wszystkie
miasta, wszystkie gminy odczuły korzystnie funkcjonowanie samorządu terytorialnego, odczuły
korzystnie to, że gmina stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową, która zgodnie z
obowiązującymi ustawami rządzi się sama i podlega wyłącznie ustawom i jest nadzorowana tylko
na podstawie ustaw zgodnie z przestrzeganiem prawa. To podlega kontroli. Inne działania władz
gminy zależą, można powiedzieć, wyłącznie od uchwał rady gminy. Płock od tego czasu stał się
jednak innym miastem. Jest bardziej rozwiniętym. Rozwój Płocka dla każdego mieszkańca, a
także, co z większą przyjemnością można powiedzieć, dla każdego przyjezdnego jest miastem
ładniejszym, bardziej atrakcyjnym. Sam spotykam się często ze zdaniami ludzi, którzy mają tylko
od czasu do czasu okazję bywać w Płocku, słyszeć wyrazy podziwu, uznania dla naszego miasta.
Dla Państwa, dla radnych, dla wszystkich, którzy podejmują się w wyniku procedur
demokratycznych ubiegania się o mandat do zasiadania w odpowiednich gremiach, wybory są
możliwością do zweryfikowania się, zweryfikowania się w opinii publicznej, do potwierdzenia
swojej dobrej opinii, bądź w niektórych wypadkach do tego, że ta opinia zostaje wyrażona
negatywnie, że mandat się traci. Takie jest prawo demokracji. Temu się wszyscy musimy poddać.
Z tym większą przyjemnością chciałbym złożyć życzenia i gratulacje tym z Państwa, którzy się
zweryfikowali, których działalność została pozytywnie zweryfikowana przez wyborców, którzy
pełnią mandat radnego drugi, bądź kolejny raz. To dobrze świadczy o Waszej pracy, dobrze
świadczy o opinii, na jaką zapracowaliście sobie u wyborców. Dotyczy to wielu Państwa radnych.
Dotyczy to także Pana, Panie Prezydencie. Został Pan drugi raz wybrany w bezpośrednich
wyborach. Świadczy to pozytywnie o Pańskiej weryfikacji. Zweryfikował się Pan pozytywnie.
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Pańska praca została pozytywnie oceniona. Serdecznie tego Panu gratuluję. Ale należy też
powiedzieć jedno, że ta pozytywna weryfikacja niesie za sobą zobowiązanie. Zobowiązanie do
dalszego wykonywania swoich obowiązków w taki sposób, aby sprostać tym oczekiwaniom
społecznym, które zostały na Państwa nałożone przez sam fakt oddania głosów. Jestem pewien
Panie Prezydencie, że Pan tym obowiązkom podoła. Życzę wszystkim radnym, aby temu
obowiązkowi podołali i uważam, że nie ma żadnych przesłanek, żeby sądzić, że będzie inaczej.
Jestem przekonany, że Wasza praca dobrze będzie służyć Płockowi. Przed Płockiem nowe,
wielkie wyzwania, nowa perspektywa finansowa unijna, a także jednak poprawiająca się sytuacja
gospodarcza kraju, pozwala oczekiwać, że ilość pieniędzy, jakimi będzie dysponowała władza
różnych szczebli, a przypomnę, że jeśli idzie o samorząd, to relatywnie największe pieniądze są w
województwie oraz w gminie, czyli w mieście, Płock należy do miast bogatych, że racjonalne,
gospodarne, celowe wydawanie tych pieniędzy, bo władza to w tym powszechnym odczuciu, to
przede wszystkim, to w jaki sposób wydaje, na jakie cele wydaje się pieniądze. Uważam, że
perspektywy z tym właśnie związane są przed Płockiem dobre, że nowo oddawane inwestycje
wpłyną na dalszy rozwój, na to, że w Płocku będzie żyło się lepiej. Ale sądzę, że przed Państwem
są także inne zadania. Uważam, że należałoby pracować w tym kierunku, czy też ta praca będzie
nad właściwym wydawaniem pieniędzy, nad właściwym rozwojem Płocka, będzie skutkowała
tym, że Płocczanie będą czuli się dumni z tego, że mieszkają w naszym mieście, że miasto to
zapewni im perspektywy rozwoju, że będzie przyjazne mieszkańcom, że będzie zapewniało
wszechstronny rozwój, przede wszystkim młodzieży, że będzie umożliwiało, czy też
przygotowywało ich, dawało szansę do godnego wejście w życie dorosłe, do zajęcia miejsca na
miarę ich ambicji, ale że będzie też opiekowało się tymi, którzy z racji wieku, z racji choroby, czy
z uwagi na inne uwarunkowania, nie są w stanie sobie wywalczyć odpowiedniego miejsca, jeśli
by tylko patrzeć na życie społeczne jako na walkę w odpowiedniej grupie, że miasto będzie
prowadziło politykę solidarną społecznie, że będzie dbało o wszystkich mieszkańców. Tego,
Panie Prezydencie Panu, tego Państwu radnym życzę. Życzę, aby za 4 lata mogli wszyscy z
Państwa powiedzieć, że swoją pracą dobrze przysłużyliście się naszemu miastu. Dziękuję
bardzo.”
Pani radna Magdalena Lewandowska odczytała zebranym porządek obrad I
inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Płocka i zapytała, czy są uwagi do przedstawionego
porządku.
Porządek obrad I inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco:
1. Uroczyste otwarcie obrad I inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1) wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka (druk nr 1),
2) ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka (druk nr 2),
3) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka (druk nr 3),
4) wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka (druk nr 4).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad I inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Płocka.
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Do powyższego porządku obrad zebrani nie zgłosili uwag.

Ad. pkt 3
Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni radni: Pani radna Barbara
Smardzewska – Czmiel (zgłoszenia dokonała Pani radna Wioletta Kulpa), Pani radna Elżbieta
Podwójci – Wiechecka (zgłoszenia dokonał Pan radny Piotr Nowicki) i Pani radna Grażyna
Cieślik (zgłoszenia dokonała Pani radna Wioletta Kulpa) . Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na
kandydowanie do składu Komisji Uchwał i Wniosków. W wyniku głosowania (24 głosy-za,
0-przeciw, 0-wstrzymujących) Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w
proponowanym składzie.
Komisja Uchwał i Wniosków :
– Pani radna Barbara Smardzewska-Czmiel,
– Pani Radna Elżbieta Podwójci - Wiechecka,
– Pani radna Grażyna Cieślik.

Ad. pkt 4
Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni radni: Pani radna Wioletta Kulpa
(zgłoszenia dokonał Pan radny Tomasz Kolczyński), Pan radny Piotr Kubera (zgłoszenia
dokonał Pan radny Tomasz Kolczyński), Pan radny Tomasz Maliszewski (zgłoszenia dokonał
Pan radny Piotr Nowicki) i Pan radny Eryk Smulewicz (zgłoszenia dokonał Pan radny
Andrzej Nowakowski). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji
Skrutacyjnej. W wyniku głosowania (24 głosy-za, 0-przeciw, 0-wstrzymujących) Komisja
Skrutacyjna została powołana w proponowanym składzie.
Komisja Skrutacyjna:
– Pani radna Wioletta Kulpa,
– Pan radny Piotr Kubera,
– Pan radny Tomasz Maliszewski,
– Pan radny Eryk Smulewicz.

Ad. pkt 5
Pani radna Magdalena Lewandowska poinformowała, iż w etapie pierwszym będzie
przeprowadzone głosowanie dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka,
następnie ustalenie ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka. Po ustaleniu ilości
Wiceprzewodniczących zostanie przeprowadzone głosowanie w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady, a na zakończenie tego etapu radni dokonają zgłoszenia i
przegłosują, kto będzie Sekretarzem Sesji Rady Miasta Płocka.
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Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:
1) wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka (druk nr 1)
Pani radna Magdalena Lewandowska poinformowała, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wybór Przewodniczącego Rady odbywa się
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w
głosowaniu tajnym. Poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta
Płocka.
Pani radna Wioletta Kulpa w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosiła kandydaturę Pana
Tomasza Korgi na Przewodniczącego Rady Miasta Płocka. Uzasadniając zgłoszenie powiedziała:
„Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Drodzy
Mieszkańcy! To jest bardzo ważny etap w historii tej kadencji i każdej kadencji Rady Miasta
Płocka – wybór Przewodniczącego Rady Miasta Płocka. W imieniu Klubu Radnych Prawa i
Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka chcielibyśmy zaproponować kandydaturę
doświadczonego samorządowca, wieloletniego samorządowca, Płocczanina Roku, który zdobył
zaufanie wielu, wielu Płocczan, który cieszy się dużą sympatią i popularnością, społecznika, nie
śmiem stwierdzić, że w ubiegłej kadencji, w której współpracowaliśmy, jest to człowiek, który
wielokrotnie udowadniał, że łączy, a nie dzieli. Z całą pewnością kandydatura Pana Tomasza
Korgi będzie w nowej Radzie dobrze wróżyła na współpracę z wszystkimi klubami Rady Miasta
Płocka, aby zatrzeć te różnice, które nas dzieliły w poprzedniej kadencji. Myślę, że ta kadencja
udowodni, że potrafimy bardzo dobrze współpracować dla dobra tego miasta, którego jesteśmy
mieszkańcami i jego mieszkańców. Liczę na to, że Państwo poprzecie kandydaturę Pana
Tomasza Korgi na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Płocka. Dziękuję.”
Po zgłoszeniu kandydata Pani radna Magdalena Lewandowska zapytała, czy Pan
Tomasz Korga wyraża zgodę na ubieganie się o funkcję Przewodniczącego Rady oraz czy Rada
wyraża zgodę na zamknięcie listy kandydatów. Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatów na
funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Płocka lista została zamknięta. Pan radny Tomasz Korga
wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.
Następnie Pani radna Magdalena Lewandowska zwróciła się z prośbą do Komisji
Skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach (od godz. 10.40
do godz. 10.50).
Obrady zostały wznowione o godz. 10.55.
Po przerwie Pani radna Magdalena Lewandowska poinformowała, iż Komisja
Skrutacyjna zebrała się, ukonstytuowała. Poprosiła Przewodniczącą Komisji o zapoznanie
zebranych z zasadami głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.
Pani radna Wioletta Kulpa potwierdziła, iż została wybrana Przewodniczącą Komisji
Skrutacyjnej. Wyjaśniła, iż wybory będą przeprowadzone w drugim etapie porządku obrad.
Przypomniała, iż głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady Miasta Płocka jest
głosowaniem tajnym. Poinformowała również, iż karty do głosowania w tej sprawie są już
przygotowywane.
Zostaną
również
przygotowane
karty
do
głosowania
na
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Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka stosownie do tego, jakie kandydatury zostaną
zgłoszone. Wyjaśniając zasady głosowania powiedziała: „Myślę, że najbardziej będzie
odpowiednie głosowanie przez zakreślenie znaku X przy nazwisku. To się stosuje przy każdych
głosowaniach, w związku z tym uważam, że postawienie postawienie znaku X będzie
najodpowiedniejszym w tym momencie i takie karty, mam nadzieję, zaraz będą, do Państwa dotrą
w II Etapie, gdy przystąpimy już bezpośrednio do głosowania.”

2) ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka (druk nr 2)
Pani radna Wioletta Kulpa zaproponowała, aby w Radzie Miasta Płocka było trzech
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka. Uzasadniając swój wniosek powiedziała: „Pani
Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Z uwagi na fakt jakby poprzedzający moją wypowiedź tą
wcześniejszą, czyli tą możliwość współpracy z klubami, jak najszersza reprezentacja by zasiadała
w tym prezydium Rady Miasta Płocka, proponuję największą ilość Wiceprzewodniczących, czyli
tą maksymalną liczbę trzech Wiceprzewodniczących. Dziękuję. ”

3) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka (druk nr 3)
W tym punkcie radni zgłaszali kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Płocka.
Pani radna Elżbieta Gapińska zgłosiła kandydaturę Pana Artura Jaroszewskiego.
Pani radna zgłaszając kandydaturę Pana radnego Artura Jaroszewskiego powiedziała: „Ja
chciałabym zgłosić Pana Artura Jaroszewskiego Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej
w Płocku, jednego z założycieli Platformy Obywatelskiej. Wcześniej - osoba bezpartyjna. Jest
to człowiek z bardzo bogatym doświadczeniem zawodowym, menadżer, który się sprawdził
w wielu funkcjach, które pełnił jako pracownik i również w życiu zawodowym. Jest to
człowiek, który łączy, a nie dzieli i dlatego uważam, że byłby bardzo dobrym
Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Płocka. Dziękuję.”
Pan radny Krzysztof Buczkowski zgłosił kandydaturę Pana radnego Andrzeja
Nowakowskiego. Pan radny zgłaszając kandydaturę Pana radnego Andrzeja Nowakowskiego
powiedział: „Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Z uwagi na
doświadczenie samorządowe pozwolę sobie zgłosić kandydaturę Andrzeja Nowakowskiego
na Wiceprzewodniczącego Rady. Dziękuję.”
Pan radny Józef Czurko zgłosił kandydaturę Pana radnego Lecha Latarskiego.
Pani radna Wioletta Kulpa zgłosiła kandydaturę Pana radnego Stanisława
Kwiatkowskiego. Zgłaszając kandydaturę Pana radnego
Stanisława Kwiatkowskiego
powiedziała: „Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Chciałabym zgłosić również
kandydaturę na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka doświadczonego menadżera od
wielu, wielu lat kierującego dużym zakładem pracy, jakim jest Wojewódzki Szpital
Zespolony w Płocku, Pana Stanisława Kwiatkowskiego.”
Pan radny Piotr Nowicki zgłosił kandydaturę Pana radnego Arkadiusza Iwaniaka.
Zgłaszając kandydaturę Pana radnego Arkadiusza Iwaniaka Pan radny powiedział: „Pani
Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Drodzy Mieszkańcy miasta Płocka!
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Chciałbym w imieniu Klubu Lewica i Demokraci zarekomendować na stanowisko
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka kolegę Arkadiusza Iwaniaka. Kolega Arkadiusz
Iwaniak ma 32 lata. To jest jego druga kadencja w samorządzie. Z wykształcenia jest
magistrem ekonomii. Swoje wykształcenie uzupełniał na wielu studiach podyplomowych z
zakresu marketingu, biznesu. Jest osobą młodą, ambitną, która chce pracować dla poprawy
warunków życia mieszkańców miasta Płocka. Wierzę, że Pan Arkadiusz Iwaniak jako szef i
przedstawiciel odnowionej lewicy na stanowisku Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Płocka będzie tą osobą, która będzie powodowała, że praca Rady Miasta Płocka będzie
sprawniejsza, lepsza. Dziękuję bardzo.”
4) wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka (druk nr 4)
Pani radna Wioletta Kulpa zgłosiła kandydaturę Pana radnego Pawła Kolczyńskiego
na Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka. Zgłaszając tą kandydaturę powiedziała m.in.: „(...)
Myślę, że będzie bardzo sprawnie czuwał nad właściwym procedowaniem i liczeniem głosów
Pan radny Paweł Kolczyński.”
W tym miejscu porządku obrad Pan radny Wiesław Kossakowski zgłosił wniosek o
półgodzinną przerwę w obradach Sesji Rady Miasta Płocka.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała, że szanuje wolę o wydłużaniu Sesji w celu
prowadzenia rozmów, ale zwróciła się jednocześnie o to, aby jak najbardziej sprawnie
przeprowadzać obrady. Powiedziała, że na sali jest wielu zainteresowanych, którzy czekają na
jak najszybsze rozwiązanie dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka. W
związku z powyższym zwróciła się z prośbą o krótszą przerwę np. 15 minutową.
Pan radny Piotr Nowicki powiedział, iż wydaje mu się, iż przerwa będzie dość długa
wtedy, kiedy będą liczone wyniki po głosowaniu na Przewodniczącego Rady Miasta Płocka i
w tym czasie można przeprowadzać wszelkie rozmowy. Stwierdził, iż w związku w tej chwili
nie znajduje uzasadnienia dla tej przerwy. Zgłosił wniosek o nie przegłosowywanie przerwy.
Pan radny Wiesław Kossakowski zgodził się z Panem radnym Piotrem Nowickim i
poprosił, aby przerwa po głosowaniu w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
Płocka wynosiła pół godziny. Zebrani zgodzili się z takim rozwiązaniem. W związku z tym
Pan radny wycofał swój formalny wniosek o półgodzinną przerwę w obradach.
W tym miejscu obrad Pani radna Magdalena Lewandowska zapytała czy są inne
propozycje kandydatów na funkcję Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka. Nie zgłoszono
innych kandydatur na funkcję Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka.
Pani radna Magdalena Lewandowska zapytała, czy zgłoszeni kandydaci na funkcję
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka wyrażają zgodę na kandydowanie. Pan radny
Artur Jaroszewski, Pan radny Andrzej Nowakowski, Pan radny Lech Latarski, Pan radny
Stanisław Kwiatkowski, Pan radny Arkadiusz Iwaniak i Pan radny Paweł Kolczyński wyrazili
zgodę na kandydowanie. Zapytała także, czy kandydat zgłoszony na funkcję Sekretarza Sesji
Rady Miasta Płocka Pan radny Paweł Kolczyński wyraża zgodę na kandydowanie. Pan radny
Paweł Kolczyński wyraził zgodę na kandydowanie.
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Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
Pani radna Wioletta Kulpa Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała
zebranych z zasadami głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady. Poinformowała,
iż na każdej karcie do głosowania zamieszczone są parafki wszystkich członków Komisji
Skrutacyjnej. Powiedziała, iż na karcie głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miasta Płocka widnieje jedno zgłoszone nazwisko – Pana Tomasza Korgi. Na karcie zostały
zamieszczone trzy okienka, ponieważ wedle wytycznych prawnika powinny być: głos - za, głos przeciw i głos – wstrzymuję się. Poinformowała, iż za ważny głos uważa się taki, gdzie na karcie
do głosowania zamieszczony został jeden znak X. Jeśli na karcie do głosowania znajdą się dwa
znaki X, głos będzie głosem nieważnym. Powiedziała, iż można być za kandydaturą Pana
Tomasza Korgi, albo przeciw, albo można wstrzymać się od głosu. Następnie członkowie
Komisji Skrutacyjnej wydali radnym karty do głosowania w ten sposób, iż Przewodnicząca
Komisji Skrutacyjnej odczytywała kolejno nazwiska radnych, a członkowie tej Komisji wydawali
radnym karty. Radni głosowali i po akcie głosowania złożyli karty do urny (Przewodnicząca
Komisji Skrutacyjnej wyczytywała nazwiska i radni kolejno podchodzili do urny i oddawali
swoje głosy). Następnie Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad i udała się do pokoju Biura
Obsługi Rady Miasta celem policzenia głosów i sporządzenia protokołu z wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka. Ogłoszono przerwę w obradach od godz. 11.20 do godz.
11.50.
O godz. 11.55 wznowiono obrady.
Po przerwie Pani radna Wioletta Kulpa Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała
protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka (ksero protokołu stanowi Załącznik
nr 7 do niniejszego protokołu). Kandydat na Przewodniczącego Rady Miasta Płocka Pan radny
Tomasz Korga otrzymał następującą ilość głosów: 21 głosów za, 1 głos przeciwny, 2 głosy
wstrzymujące się i został wybrany Przewodniczącym Rady Miasta Płocka.
Przewodniczenie obrad przejął wybrany Przewodniczący Rady Miasta Płocka Pan
Tomasz Korga.
Głos zabrał Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka, który
podziękował za wybór. Powiedział: „Drodzy Państwo! Bardzo serdecznie dziękuję za taki wynik
głosowania. To jest bardzo zobowiązująca sprawa. Rozumiem ciężar odpowiedzialności, jaki na
mnie ciąży. Obiecuję być sprawiedliwym Wiceprzewodniczącym, wymagającym sprawiedliwym
Wiceprzewodniczącym. (...) Takim, który będzie rozumiał i jedną i drugą stronę. Takim, który
będzie przede wszystkim zabiegał o dobro tego miasta. Jest to moje ukochane miasto. Jestem
Płocczaninem. Wydaje mi się, że rozumiem potrzeby tego miasta. Mam pewne doświadczenie w
Radzie Miasta i wydaje mi się, że będzie nam się dobrze i owocnie dla mieszkańców miasta
pracować. Dziękuję jeszcze raz za wybór.”
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani radna Wioletta Kulpa, która
zapoznała zebranych z zasadami głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
Przypomniała, iż zgłoszonych jest pięciu kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Płocka. Poinformowała, iż nazwiska kandydatów są zapisane na karcie do głosowania w
kolejności alfabetycznej. Przy nazwisku każdego z kandydatów są głosy: za, przeciw, wstrzymuję
się. Powiedziała, że aby głos był ważny muszą być maksymalnie trzy X przy głosie „za”. Jeśli na
karcie do głosowania znajdzie się więcej znaków X przy głosach „za”, głos będzie głosem
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nieważnym. Może być natomiast mniej X przy głosowaniu „za”, niż trzy znaki X.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zwrócił uwagę, iż nie
głosowany był jeszcze projekt uchwały w sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady
Miasta Płocka. W tym miejscu pod głosowanie poddał projekt uchwały zamieszczony na druku nr
2 z propozycją trzech Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka w kadencji 2006-2010.
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 1/I/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2006 roku w
sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka stanowi
Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady
Miasta Płocka. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytywała kolejno nazwiska radnych, a
członkowie tej Komisji wydawali radnym karty do głosowania. Radni głosowali i po akcie
głosowania złożyli karty do urny (Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyczytywała nazwiska i
radni kolejno podchodzili do urny i oddawali swoje głosy). Następnie Komisja Skrutacyjna
opuściła salę obrad i udała się do pokoju Biura Obsługi Rady Miasta celem policzenia głosów i
sporządzenia protokołu z wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.
Ogłoszono przerwę w obradach od godz. 12.10 do godz. 12.25.
O godz. 12.27 wznowiono obrady.
Po przerwie Pani radna Wioletta Kulpa Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała
protokół z wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka (ksero protokołu stanowi
Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
Kandydaci na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka otrzymali następującą ilość głosów:
– Pan radny Arkadiusz Iwaniak otrzymał: 18 głosów za, 4 głosy przeciw, 0 głosów
wstrzymujących;
– Pan radny Artur Jaroszewski otrzymał: 19 głosów za, 3 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący;
– Pan radny Stanisław Kwiatkowski otrzymał: 19 głosów za, 3 głosy przeciw, 1 głos
wstrzymujący;
– Pan radny Lech Latarski otrzymał: 5 głosów za, 3 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący;
– Pan radny Andrzej Nowakowski otrzymał:
5 głosów za, 4 głosy przeciw, 1 głos
wstrzymujący się.
Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Płocka zostali wybrani: Pan radny Arkadiusz
Iwaniak, Pan radny Artur Jaroszewski, Pan radny Stanisław Kwiatkowski.
Głos zabrał Pan radny Artur Jaroszewski nowo wybrany Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Płocka, który podziękował za wybranie go na tę funkcję i zadeklarował: „Mam zamiar
łączyć, a nie dzielić.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka pogratulował wybranym
Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Płocka.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie
kandydaturę Pana radnego Pawła Kolczyńskiego na Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka. Za
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kandydaturą Pana Pawła Kolczyńskiego na Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka głosowało 23
radnych, przeciw – 0, 1 - wstrzymał się od głosu.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka pogratulował Panu radnemu
Pawłowi Kolczyńskiemu wyboru na funkcję Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie
następujące projekty uchwał:
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka (druk nr 1)
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.
–

UCHWAŁA NR 2/I/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2006 roku w
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu.
– w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka (druk nr 3)
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3/I/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2006 roku w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik nr
11 do niniejszego protokołu.
w sprawie wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka (druk nr 4)
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została podjęta.
–

UCHWAŁA NR 4/I/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2006 roku w
sprawie wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 12 do
niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przypomniał radnym, że
mogą tworzyć kluby radnych oraz że do dnia 27.12.2006 r. radni zobowiązani są złożyć
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oświadczenia majątkowe. Powiedział także, iż w sprawie tworzenia komisji w Radzie Miasta
odbędzie się spotkanie w mniejszym gronie osób.
Pan Mirosław Milewski podziękował za wybór na Prezydenta Miasta Płocka i
pogratulował radnym wybranym do Rady Miasta Płocka V kadencji. Powiedział: „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Drodzy Płocczanie! Chciałbym bardzo
serdecznie podziękować wszystkim tym Państwu, którzy mi zaufali, którzy oddali na na mnie
głosy zarówno w I, jak i w II turze głosowania. Z serca dziękuję. Są to dla mnie szczególne
głosowania, jako że były one jednocześnie oceną pracy samorządu ubiegłej kadencji i oceną
również mojej pracy. Bardzo serdecznie dziękuję. Postaram się nie zawieść tego zaufania i
zapewniam, że Płock 2011, wizja rozwoju naszego miasta, szanse rozwoju naszego miasta
nie są bajką. Zrobię wszystko, żeby stały się faktem. Jednocześnie chciałbym bardzo
serdecznie pogratulować wszystkim Państwu radnym nowej V kadencji Rady Miasta za
wybór, a przede wszystkim pogratulować za dzisiejszy dzień, za dzisiejsze sprawne
zorganizowanie się. Tak sprawnej Rady Miasta jeszcze w historii nie widziałem. To bardzo
dobrze wróży na Państwa pracę, to bardzo dobrze wróży na naszą współpracę. Efekty i
szanse, jakie stoją przed nami, samorządem Płocka, dla rozwoju naszego miasta są ogromne,
porównywalne jedynie, co już wyrażałem wcześniej, z budową w Płocku Mazowieckich
Zakładów Rafineryjnych - dziś Orlenu. Musimy te szanse wykorzystać i z całą pewnością
wykorzystamy, a dzień dzisiejszy jest tego najlepszym potwierdzeniem. Bardzo dziękuję i
życzmy sobie wspaniałej współpracy dla rozwoju miasta. Dziękuję.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka podziękował, szczególnie
radnym, za sprawną dzisiejszą Sesję. Stwierdził: „To będzie chyba dobry początek naszej
wspólnej współpracy, a na tym naszej współpracy może zyskać tylko miasto.”

Ad. pkt 7
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady I
inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Płocka.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała

Sekretarz Sesji
Rady Miasta Płocka

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera

Paweł Kolczyński

Tomasz Korga

Uwaga: załączniki do protokołu Biuro Obsługi Rady Miasta udostępnia na wniosek,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U.01.112.1198)

