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PROTOKÓŁ Nr VII/2011
Z OBRAD VII UROCZYSTEJ
SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 23 MARCA 2011 roku

Sesja rozpoczęła się o godz.1305 , a zakończyła o godz. 1335.
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.
Stan radnych
Obecnych
Nieobecni
Osób zaproszonych
Obecnych

-

25
23
2
145
64

Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1
Porządek obrad VII Uroczystej Sesji Rady Miasta Płocka:
1. Otwarcie obrad VII Uroczystej Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Wręczenie przez Wojewodę Mazowieckiego Srebrnych Krzyży Zasługi i Medali
Złotych za Długoletnią Służbę nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego.
3. Zamknięcie obrad uroczystej Sesji Rady Miasta Płocka.
Otwarcia obrad VIII Uroczystej Sesji Rady Miasta Płocka dokonała Pani radna Elżbieta
Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka. Pani Przewodnicząca powitała Pana Jacka
Kozłowskiego Wojewodę Mazowieckiego, Parlamentarzystów, Pana
Adama Sierockiego
Przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego, Pana Piotra Zgorzelskiego Starostę Płockiego,
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Radnych Rady Miasta Płocka, Pana Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego wraz
z Zastępcami, Panią Skarbnik Miasta Płocka i Pana Sekretarza Miasta Płocka, przedstawicieli
służb mundurowych, Prezesów Spółek i Dyrektorów Zakładów Budżetowych, Kierowników
komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, Przewodniczących Rad Mieszkańców Osiedli i
Zarządów Osiedli, przedstawicieli środków masowego przekazu oraz wszystkich przybyłych
na obrady. Szczególnie serdecznie powitała osoby odznaczone.

Ad. pkt 2
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poprosiła zebranych o
powstanie do Hymnu państwowego.
Po odegraniu hymnu Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka
poprosiła Sekretarza Sesji Pana Tomasza Maliszewskiego o zaprezentowanie osób
odznaczonych.
Pan radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Na wniosek Pana Prezydenta Miasta Płocka
Pan Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana
Bronisława Komorowskiego o nadanie odznaczeń z okazji 20-lecia samorządu
terytorialnego dla przedstawicieli płockiego samorządu.” Następnie poinformował:

•

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2010 r. za
zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Srebrny Krzyż Zasługi
otrzymali: Pan Tomasz Zdzisław Kolczyński, Pani Anna Kozera, Pani
Jadwiga Wojnarowska – Nadrowska.
W tym miejscu obrad nastąpił akt dekoracji, którego dokonał Pan Jacek Kozłowski
Wojewoda Mazowiecki.

•

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2010 r. i 4
października 2010 r. za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej Medale Złote za Długoletnią Służbę
otrzymali:Pani Ewa Barbara Adasiewicz, Pan Andrzej Gryszpanowicz, Pan
Marek Naworski, Pan Jerzy Nowakowski, Pani Barbara Szurgocińska.
W tym miejscu obrad nastąpił akt dekoracji, którego dokonał Pan Jacek Kozłowski
Wojewoda Mazowiecki.

•

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2010 r. za
wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy
zawodowej Medale Srebrne za Długoletnią Służbę otrzymali: Pan Krzysztof
Kelman, Pani Janina Jadwiga Pełka.
W tym miejscu obrad nastąpił akt dekoracji, którego dokonał Pan Jacek Kozłowski
Wojewoda Mazowiecki.

•

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2010 r. za
wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy
zawodowej Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała Pani Izabela
Olenderek.
W tym miejscu obrad nastąpił akt dekoracji, którego dokonał Pan Jacek Kozłowski
Wojewoda Mazowiecki.
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Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka pogratulowała
wszystkim odznaczonym, a następnie przekazała głos Panu Andrzejowi Nowakowskiemu
Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Drodzy Odznaczeni!
Szanowni Państwo! W życiu każdego człowieka są bardzo różne chwile. Życie każdego
człowieka to w dużej mierze ciężka, często mało efektowna, ale jednak bardzo trudna i
odpowiedzialna praca. Cieszę się, że są takie chwile jak dziś, gdy właśnie za lata ciężkiej,
trudnej, odpowiedzialnej pracy na rzecz społeczności lokalnej zostaliście Państwo – Panie,
Panowie, wyróżnieni, odznaczeni. Jeszcze raz jako Prezydent Miasta chciałbym z tego
miejsca Państwu bardzo serdecznie pogratulować i podziękować za te wyjątkowe lata
ciężkiej pracy na rzecz Płocka i płocczan. Dziękuję.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Panu
Adamowi Sierockiemu Przewodniczącemu Rady Powiatu Płockiego.
Pan Adam Sierocki Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego powiedział: „Wielce
Szanowna Pani Przewodnicząca! Panowie Wiceprzewodniczący! Panie Prezydencie!
Panowie Wiceprezydenci! Panie Senatorze! Panie Wojewodo! Panie Marszałku! Wielce
Szanowni Państwo Radni! Szanowni Zaproszeni Goście! Pozwólcie, bo ja w dzisiejszym
zaproszeniu na dzisiejszą uroczystą sesję miałem również uwzględniony fakt, że te
odznaczenia uwzględniają również dorobek 20 – lecia samorządu gminnego płockiego, i
pozwólcie, że z tej okazji również skieruję kilka słów. Jestem wielce rad, że w dniu
dzisiejszym podczas uroczystej VII Sesji Rady Miasta Płocka […], przypadł mi w udziale
zaszczyt reprezentowania władz samorządowych sąsiedniego Powiatu Płockiego. W
imieniu naszego samorządu pragnę przekazać podziękowania za otrzymane zaproszenie,
a także za chwilę wręczę na ręce Pani Przewodniczącej okolicznościowy adres z
najlepszymi życzeniami i gratulacjami dla Rady Miasta Płocka, Pana Prezydenta i całej
płockiej społeczności z okazji obchodzenia jubileuszu 20 – lecia istnienia odrodzonego
samorządu lokalnego. Minione kadencje potwierdziły, że samorząd terytorialny wszystkich
trzech stopni jest nadzwyczaj ważnym ogniwem demokratycznego państwa, a pozostając
w bezpośrednim kontakcie ze swoimi mieszkańcami nie tylko najlepiej zna nurtujące ich
problemy, ale stara się też najskuteczniej zaspokajać zgłaszane przez te zbiorowości
oczekiwania. Potrzeba skutecznej realizacji szeregu pilnych i najbardziej podstawowych
zadań nie tylko zintegrowała całe środowisko samorządowe, ale uczyniła je zwarte na
nowe idee, na współpracę, na wymianę doświadczeń i popularyzowanie dobrych,
sprawdzonych wzorców. Samorządy rzeczywiście stały się ważnym ośrodkiem budowania
społeczeństwa obywatelskiego. To bardzo ważne, bo rozwój społeczny i gospodarczy
jest przede wszystkim wynikiem działalności samych obywateli, którym należy umożliwiać
tą działalność oraz zachęcać do podejmowania własnych inicjatyw. W tym szczególnym
dniu wspólnie z Panem Starostą Piotrem Zgorzelskim, który z przyczyn obiektywnych nie
mógł tu dzisiaj do Państwa przybyć, pragniemy przekazać Państwu najserdeczniejsze
życzenia, wyrazy naszej sympatii. Jesteśmy przekonani, że dzięki ogromnemu
zaangażowaniu i doświadczeniu władz samorządowych miasta Płocka, mądrości
nakierowanej na rozwiązywanie trudnych problemów gospodarczych i społecznych, Płock
będzie coraz nowocześniejszy i piękniejszy. Na dalsze lata trudnej i odpowiedzialnej pracy
życzymy Państwu wytrwałości, satysfakcji oraz zaufania społecznego. Niech kolejne lata
będą źródłem śmiałych planów i wymiernych sukcesów, których już na pewno wiele
Państwo odliczyliście. Życzymy Państwu powodzenia w kreowaniu jak najlepszego
wizerunku miasta, a także skutecznego rozwiązywania złożonych problemów społecznych
oraz wyznaczania oczekiwanych przez lokalną społeczność kierunków rozwoju
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gospodarczego. Z myślą o zapewnieniu coraz lepszej jakości życia mieszkańców zarówno
Płocka, jak też sąsiedniego powiatu płockiego, który reprezentuję, składamy Państwu
serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę z naszym powiatem.
Pozostajemy też w przekonaniu, że wspólnymi siłami będziemy próbowali realizować
wszystkie te przedsięwzięcia, które mają istotne znaczenie dla rozwoju płockiego,
pięknego Mazowsza. Z prawdziwą satysfakcją przekazujemy również gratulacje i wyrazy
uznania wszystkim osobom dziś odznaczonym Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem
Złotym, Srebrnym i Brązowym za Długoletnią Służbę, nadanym przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego. W tym uroczystym
dniu życzenia zdrowia, szczęścia oraz pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym
składamy całej społeczności Płocka, wszystkim, którzy tu żyją i pracują. Wszystkiego
dobrego!”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Panu
Jackowi Kozłowskiemu Wojewodzie Mazowieckiemu.
Pan Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki powiedział: „Pani Przewodnicząca! Wysoka
Rado! Panie Prezydencie! Panie Senatorze! Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Przepraszam, że tak dopominam się o możliwość zabrania głosu, ale to bardzo ważny
moment. Chciałbym też kilka słów ze swojej strony dołączyć do tego, co już powiedziano.
Dla
Wojewody
spośród
bardzo
wielu
obowiązków
ten należy
chyba
do
najprzyjemniejszych, ale też i najbardziej zaszczytnych. Zaszczytnych nie tylko dlatego,
że wręczając odznaczenia państwowe reprezentuję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i
majestat naszego państwa. Zaszczytnych również dlatego, że mam okazję uścisnąć rękę
osobom, które zasługują na to najwyższe wyróżnienie, jakim jest odznaczenie
przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej, przez Prezydenta naszego państwa.
Szanowni Państwo! Oba te odznaczenia: Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę,
łączą te dwa bardzo do siebie podobne słowa: zasługa, służba, sięgające do tego samego
źródłosłowu, którym jest słowo: służyć. Różnie można podchodzić do wypełniania swoich
obowiązków wynikających czy to z pracy zawodowej, czy z funkcji, na którą ktoś został
powołany decyzją czy to władzy najwyższego szczebla, czy też decyzją wyborców. Nie
zawsze jest to służba i nie każdy, kto przepracował 10, 20, czy 30 lat na takie
odznaczenia zasługuje. Te odznaczenia są za sposób szczególny wykonywania swojej
pracy, swoich zadań wynikających czy to z powołania, czy też z zatrudnienia. Te
odznaczenia są właśnie za takie wykonywanie swojej pracy, które można nazwać służbą.
A najkrócej chyba, i najtrafniej w moim przekonaniu, ktoś kiedyś zdefiniował służbę
mówiąc, że służba to takie wykonywanie swojej pracy, zadań, w którym interes tego
komu służymy, jeśli trzeba, stawiamy przed interesem własnym. Za takie podejście do
wykonywania przez Państwa swoich obowiązków bardzo serdecznie dziękuję.
Rzeczywiście tak, jak Pan Przewodniczący powiedział, te odznaczenia w roku 20-lecia
samorządów Rzeczypospolitej Polskiej unaoczniają nam jeszcze jedną rzecz – reformy
samorządowe są chyba najmniej kontrowersyjnymi ze wszystkich polskich reform i
samorząd się po prostu sprawdza. Ale sprawdza się dzięki właśnie pracy takich ludzi, jak
Państwo, dzięki służbie ludzi takich, jak Państwo. Ja cieszę się, że miasto Płock inicjując
przyznanie tych odznaczeń wskazało ludzi, którzy w różny sposób dbają o rozwój
samorządności w Polsce, która jest podstawą polskiej demokracji, że nagrodziło nie tylko
radnych, nie tylko osoby wybierane poprzez wyborców, ale przede wszystkim
pracowników samorządowych, bo bez nich ta ogromna praca, którą wykonujecie
Państwo jako radni, władze wykonawcze, nie byłaby możliwa. Bardzo serdecznie dziękuję
też Panu Prezydentowi i Pani Przewodniczącej, że Państwo zdecydowali na właśnie takie
zorganizowanie uroczystości wręczenia tych odznaczeń. To, w jaki sposób honorujemy
osoby zasłużone dla naszej społeczności, jest również wyrazem naszej wdzięczności dla
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tych osób. To właśnie chyba najbardziej godne uhonorowanie osób, które działały na
rzecz rozwoju społeczności lokalnej, że te odznaczenia wręczane są podczas uroczystej
części posiedzenia Rady Miasta w obecności licznie zaproszonych osób, w obecności
przedstawicieli polskiego parlamentu, samorządu województwa, samorządu powiatu, w
obecności przedstawicieli też mieszkańców naszego miasta, jakim jesteście Państwo jako
radni, ale też w obecności mediów. Bardzo za takie godne zorganizowanie tej
uroczystości Państwu dziękuję, jeszcze raz gratulując wszystkim odznaczonym.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przekazała głos Pani Ewie
Adasiewicz.
Pani Ewa Adasiewicz powiedziała: „Panie Wojewodo! Szanowni Państwo! Myślę, że tutaj
jako jedna z tych osób odznaczonych myślałam, że się nie zdobędę, ale jednak się
zdobyłam, więc po pierwsze chciałabym podziękować Panu Prezydentowi Mirosławowi
Milewskiemu, który te wnioski złożył doceniając naszą pracę, mam nadzieję, że mówię w
imieniu wszystkich tutaj odznaczonych, że ten wniosek złożył. Chciałam również
podziękować Panu Wojewodzie, Jego służbom, które to służby te wnioski zaopiniowały
pozytywnie i podjęły decyzję o uhonorowaniu tymi odznaczeniami nas. Ja powiem
szczerze - jest to dla mnie bardzo ważny dzień otrzymanie tego medalu. Właśnie nie
wiem, czy dalej będę mogła mówić, ale... Także chciałabym, po pierwsze, podziękować. I
jeszcze raz serdecznie dziękuję. A na przyszłość to chciałbym tak życzyć, zwłaszcza
naszemu płockiemu samorządowi, na przyszłe lata, żeby poza tym docenieniem naszej
codziennej pracy i w tym docenianiu było jak najmniej polityki, i żeby tej polityki, mam
nadzieję, czego sobie życzę i Państwu na przyszłe lata życzę, żeby w samorządzie na
szczeblu takim jak nasze miasto, jak gmina jako podstawowa jednostka samorządowa,
polityka nie odgrywała takiej roli, jaką jeszcze odgrywa w sprawach zwłaszcza
kadrowych. Pozwoliłam sobie, musiałam to powiedzieć. Tyle lat tu występowałam na tej
sesji jako radna. I jest to pewnie już moje ostatnie na tej sesji wystąpienie, także
musiałam to powiedzieć. Także jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję, a koleżankom i
kolegom gratuluję. Dziękuję bardzo.”
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka podziękowała wszystkim
za udział w Uroczystej Sesji Rady Miasta Płocka poświęconej wręczeniu odznaczeń
państwowych.

Ad. pkt 3
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zamknęła obrady VII
Uroczystej Sesji Rady Miasta Płocka.

Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Protokołowała

Sekretarza Sesji
Rady Miasta Płocka

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera

Tomasz Maliszewski

Elżbieta Gapińska
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